
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Πάτρα 25/2/2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 7587 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»                                                                  
 
Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 

Τμήμα Οικονομικού – Γραφείο Προμηθειών. 

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι.  

Τηλ. 2610-227-872.  

e-mail: promithion@agandreashosp.gr 

             

         

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 / 2019 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 850.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 

CPV: 33111610-0 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 70635  
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ANAΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

1,5 TESLA 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 850.000,00 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ H  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/4/2019 

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΩΡΑ: 17:00μμ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/4/2019 

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΩΡΑ: 12:00μμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
240 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

CPV 33111610-0 

ΕΝΤΑΞΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το  Έργο  χρηματοδοτείται  από  την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας.  

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  

πράξης  με τίτλο: Προμήθεια Βιοϊατρικού 

Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5032957 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) 5032957 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1083552 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ ΕΠ0011 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2018ΕΠ00110051 

ΚΑΕ 9149 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

                                           ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
 
 





3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1.      ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.1        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

1.2        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 

1.3        ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.4        ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
1.5        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1.6        ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

1.7        ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 
2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1          ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1.1     ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1.2     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
2.1.3     ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

2.1.4     ΓΛΩΣΣΑ  

 
2.2          ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

2.2.1     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2.2     ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

2.2.3     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
2.2.4     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2.2.5     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
2.2.6     ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

2.2.7     ΠΡΟΤΥΠΑ  Δ ΙΑΣΦΑΛ ΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑ Ι   
         ΠΡΟΤΥΠΑ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ   Δ ΙΑΧΕ ΙΡ ΙΣΗΣ  
2.2.8     ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
2.2.9     ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.9.1         ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.2.9.2         ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
  

2.3          ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

         2.3.1      ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
2.3.2     ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

2.4          ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.4.1     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
2.4.2     ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.4.3     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

2.4.4     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

             ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.4.5     ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

2.4.6     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

3.      ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

3.1          ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1.1     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1.2     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.2        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
3.2.1          (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
3.3  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.4        ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

3.5        ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
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4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 4.1        ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, KAΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  

 4.2        ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

4.3        ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.4        ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
4.5        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.6        ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

5.1        ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

5.2        ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
5.3        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

6.1        ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
6.2        ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
6.3        ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
6.4        ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο :    ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο :    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο:   ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο:  ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
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 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 

Επωνυμία Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

Ταχυδρομική διεύθυνση Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335, Πάτρα. 

Τηλέφωνο  2610-227-872. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithion@agandreashosp.gr &  
georgiadis@agandreashosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Γεωργιάδης Ιωάννης. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και  η ιατρο-φαρμακευτική 

περίθαλψη.  

Στοιχεία Επικοινωνίας. 

α)          Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

β)          Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr 
 

 

1.2   Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας. 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

 
Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032957. 

Δικαιούχος: Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

Κωδικός Δικαιούχου: 1083552. 

ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0011. 

  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00110051. 
 

Ένταξη της Πράξης: Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με Κωδικό ΟΠΣ 

5032957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. 

 

 

1.3    Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για τις διαγνωστικές 

ανάγκες των κλινικών κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως των εξωτερικών ασθενών.  

 

Ο Μαγνητικός Τομογράφος θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο χώρο στο υπόγειο του κτιρίου «Νέα Πτέρυγα». 

Η μαγνητική θωράκιση του χώρου, η κατασκευή ενός κλωβού RF καθώς και η προμήθεια ενός εγχυτή 

σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής, κατάλληλος για τον συγκεκριμένο μαγνητικό τομογράφο, 

περιλαμβάνονται στο υποέργο. 

 

                                                           
 

mailto:promithion@agandreashosp.gr
mailto:georgiadis@agandreashosp.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής κατόπιν βαθμολογίας και βάσει των συντελεστών 
βαρύτητας όπως περιγράφονται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές (1ο Παράρτημα) και στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης (2ο Παράρτημα) της παρούσας.  

 
 

 

1.4    Θεσμικό πλαίσιο 
 
 

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τη σύναψη της σης σύμβασης όπως αυτές έχουν   

τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα: 

 
-Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τΑ/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107.  

 

-Ο Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τΑ/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων  

-Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τΑ/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

 

-Ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τΑ/12-5-2016) μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 34. 

 
-Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

  -Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τΑ/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

-Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τΑ/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία».  

 

- Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τΑ/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

- Ο N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23-12-2014) Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο Ελληνικό δίκαιο,  τροποποίηση  του  Ν.  3419/2005  (τΑ'  297)  και  άλλες  διατάξεις  και  του  Ν.  
3614/2007  (τΑ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 - 2013».  
 

-Ο N. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/11-7-2014) «Προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9/10/2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, 

μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Ρυθμίσεις για την 

Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις, άρθρο 47.   
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-Ο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ/8-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

-Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τΑ/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις, άρθρα 1 και 3.   

-Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τΑ/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

- Ο N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τΑ/9-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, 

παρ. Ζ.  

   -Ο N. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τΑ/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τΑ/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων», άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 

του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ΄/2012).  

-Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τΑ/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,  

 

-Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

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

και άλλες διατάξεις». 

-Ο N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τΑ/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για την διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 

ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

N. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (τΒ΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 

 
-Ο N. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τΑ/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 
-Ο N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τΑ/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
 

-Ο N. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/τΑ/4-3-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα».  
 

  Τις  αποφάσεις: 

- Η  υ π ’  αριθμ. 57654 (τΒ 1781/23-5-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
 

-Η υπ’ αριθμ. 56902/215 (τΒ 1924/2-6-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 
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 -Η υπ’ αριθμ. 2879/2018 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 

τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου, (ΦΕΚ 

879/τΒ/13-3-2018). 

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α6γ/Γ.Π.οικ.13411 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού.  

-Η απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του 

Ε.Π.«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2017) 8464 final/6-12-2017. 

 
-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ τΒ΄3521) Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ τΒ΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς 
– Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ). 

 

-Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» που αφορούν την 
έγκριση της μεθοδολογίας και Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Κωδικός ΟΠΣ: 5032957 (Κωδ. Απόφασης: 6067) σελίδα 2 των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους 
Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν.  

 

-Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 2144/11-6-2018 και 3249/7-9-2018 προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποδομές στον Τομέα της Υγείας» 

(Άξονας Προτεραιότητας 5). 
 

-Τo με ID 51767/ 20-9-2018– ώρα: 09:54 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» 

προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού Γ.Ν.Π. «ο 
Άγιος Ανδρέας» στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

 
-Η υπ’ αριθμ. 19/12-4-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας για την προμήθεια ενός (1) Μαγνητικού Τομογράφου, προϋπολογισμού 850.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», (ΑΔΑ: 7ΤΘ746906Λ-234). 

-Η υπ’ αριθμ. 262/13-4-2018 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια», (ΑΔΑ: ΩΤΔΖ46906Λ-ΨΒΧ). 

-Η υπ’ αριθμ. 267/16-4-2018 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα: «Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης 
και διαχείρισης των έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίου Επενδύσεων και μέσω της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, (ΑΔΑ: ΨΑΙΛ46906Λ-ΛΓΟ). 

-Η υπ’ αριθμ. 1068/6-8-2018 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 69ΔΝ46906Λ-Ζ7Π) με θέμα: «Έγκριση του 

πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής» κατόπιν της δημόσιας διαβούλευσης.  

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6677/3-9-2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα: 

«Προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας», (ΑΔΑ: 7ΑΒΥ469ΗΔΜ-6ΞΖ). 

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α4γ/Γ.Π. 63892, Σχετ. Γ.Π. 65021/31-8-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 

με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της προμήθειας ενός 
συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού – MRI για τις ανάγκες του Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας», (ΑΔΑ: 

7541465ΦΥΟ-ΚΩΘ).  

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4014/19-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. με θέμα: «Προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων».   
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-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4583/22-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της 
πράξης προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού του ΓΠΝ «ο Άγιος Ανδρέας» με κωδικό ΟΠΣ 5032957 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020», (ΑΔΑ: Ω0ΧΑ7Λ6-ΟΞΜ).   

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 93/8-1-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση τεύχους δημοπράτησης για τον ανοιχτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό για την 

προμήθεια ενός «Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.   

-Την υπ’ αριθμ. 1/22-1-2019 (Θέμα 21ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Γ2Ξ46906Λ-ΡΝΒ) με 

θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ενός 

Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla, προϋπολογισμού 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν της 
έγκρισης διακήρυξης (τεύχους δημοπράτησης) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. και ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού». 

 

1.5    Προθεσμία υποβολής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. 

           
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 3/4/2019 ημέρα Τ ε τ ά ρ τ η  και ώρα 
17:00μ.μ. 

 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 

10/4/2019 ημέρα Τ ε τ ά ρ τ η  και ώρα 12:00μ.μ 

 
 

1.6    Δημοσιότητα 
 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 21/2/2019 ημέρα Πέμπτη, στην Υπηρεσία  
Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  τριάντα πέντε (35) 

ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Το αργότερο 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει γνωστοποίηση 

συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. 

 
Η περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στα παρακάτω: 

   1) Στον Ελληνικό τύπο και συγκεκριμένα  στις εξής εφημερίδες: 

-«ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», (δημοσίευση στις 26/2/2019 ημέρα Τρίτη). 

-«ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», (δημοσίευση στις 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα). 

-«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ», (δημοσίευση στις 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα). 

  
2) Στα Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: (δημοσίευση στις 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα)  

-Αθήνας. 
-Θεσσαλονίκης. 

-Πάτρας. 
-Ηρακλείου. 

-Βόλου. 

-Ιωαννίνων. 
-Σερρών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) στις 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα.  
 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ   

http://www.promitheus.gov.gr στις 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα.  

 
 

Ακόμη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα (Web Site): www.agandreashosp.gr του ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 

Πρόγραμμα «Διαύγεια» http://et.diavgeia.gov.gr  

 
 
 

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 
 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

 

1.7    Αρχές εφαρμοζόμενες στην διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται για τα κάτωθι: 

 
 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφ’ όσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους 
 
 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  την  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφ’ όσον επιλεγούν. 

 
 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agandreashosp.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1    Γενικές Πληροφορίες. 

 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης. 

Τα  έγγραφα της  διαδικασίας σύναψης σ ύ μ β α σ η ς  είναι τα ακόλουθα: 
 
-Η υπ’ αριθμ. 6/2019 προκήρυξη όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  -Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, (ΕΕΕΣ). 

-Η διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

-Το σχέδιο της σύμβασης.  

-Οι  συμπληρωματικές πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας, αναφορικά με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας του διαγωνισμού, η σύναψη της σύμβασης, 

εκτελούνται με την ηλεκτρονική  υποβολή μέσω  της  χρήσης  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  

 

2.1.3 Παροχή διευκρινήσεων.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών  πληροφοριών –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται από  εγγεγραμμένους    στο  σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τ α  α ιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6)  ημέρες  πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών, 
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με την σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

2.1.4 Γλώσσα.  

Τα έγγραφα της σύμβασης και οι τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα.  

Οι  προσφορές  συντάσσονται  στην  Ελληνική  γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

(5/10/1961) που κυρώθηκε με το Ν.  1497/1984 (τΑ΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 

να συνοδεύονται από μετάφραση  τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας που έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

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  (τΑ΄188). Ιδιαίτερα, τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση 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 ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην Αγγλική 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. 

 

2.2    Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 

 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών τα οποία είναι εγκατεστημένα στα εξής: 
 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 

προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το  θεωρήσει αναγκαίο  
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 
 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 
 

 

2.2.2 Εγγυήσεις.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των υποψηφίων και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση 

του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της),  
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ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνήσει με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να  

διαπιστώσει την εγκυρότητά  τους.  

 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 

ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 

4412/2016 ήτοι 13.709,68€. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την διεύθυνση του 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται καθώς και τα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού. (Σχετικό υπόδειγμα στο 

4ο Παράρτημα της παρούσας).     

 

Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.  

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να παρατείνουν τηn διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής πριν τη λήξη τους. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς συμμετέχοντες με το πέρας της λήξης ισχύος της και στις εξής περιπτώσεις:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 

του Ν. 4129/2013 (τΑ' 52), εφ΄όσον απαιτείται.  

 

Ακόμη σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή εντός 

τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει, αν ο υποψήφιος αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 77 του Ν. 4412/2016, 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύμβασης.  
 
 
 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

όλων των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας του συμβατικού 

τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016. (Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα 

της παρούσας).     

 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 

  

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως τον 

χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο 

κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 

 

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των 

οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή 

Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με 

το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των 

μελών της Ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι θα καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνήσει με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 για την αποκατάσταση των τυχόν 

ελαττωμάτων ή των ζημιών που μπορεί να προκληθούν. Το ύψος της εγγύησης της καλής λειτουργίας ισούται με 

το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ όπως αναφέρεται σε αντίστοιχο χρηματικό ποσό και στο έγγραφο 

της σύμβασης. (Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα της παρούσας).     
 

 

Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση του 

συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης σε περίπτωσης δυσλειτουργίας που δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η εγγυητική 

καλής λειτουργίας ή  μέρος  αυτής  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν εισήγησης  της αρμόδιας  

Επιτροπής παραλαβής.  
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού, (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016). 

Ο οικονομικός  φορέας  αποκλείεται από τη συμμετοχή εφ’ όσον συντρέχει στο πρόσωπο του (εάν  πρόκειται  

για  μεμονωμένο  φυσικό  ή νομικό πρόσωπο) ή σ’ ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους 

(άρθρο 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016): 
 
 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 
γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την προστασία  των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν . 
2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002,  για την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15) που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (τΑ΄ 215). 
 
Ο οικονομικός φορέας επίσης, αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική  απόφαση είναι μέλος του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  του  ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ’ αυτό. 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου   αφορά   στους διαχειριστές. 
 
Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ)  η υποχρέωση του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με  αμετάκλητη 

απόφαση. 
 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προμηθευτής είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που 

αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική 
ασφάλιση. 

 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή   γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της  
προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του  Σώματος  Επιθεώρησης  
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 
2.2.3.3.    Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο  2.2.3.2 θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην διαδικασία, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, 

 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για  

τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  λειτουργίας.   

 
 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 
 
(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
 
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν . 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
 
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
2.2.3.7. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους   
2.2.3.1,   2.2.3.2.   γ)   Πρβλ.   παράγραφο   1   του   άρθρου   74  του  Ν. 4412/2016 που τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 107 περ. 10 του Ν . 4497/2017 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από την διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 
 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν . 

4412/2016. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του 

ιδίου άρθρου στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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2.2.3.9. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 
 

 

Κριτήρια επιλογής. 

 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική 
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης τους.  

 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

 
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Η πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίσο του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της 

τελευταίας τριετίας, πάντως, να καλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή τμημάτων για 

τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. 
 
β) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση που η δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων ετών, στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία  της  χώρας όπου  είναι 

εγκατεστημένη η επιχείρηση.  Εάν η επιχείρηση λειτουργεί  ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά 
με την αιτούμενη προμήθεια, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3) 

ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το νόμο δεν έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού, θα πρέπει με 

υπεύθυνη δήλωση τους να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, συνυποβάλλοντας νόμιμα 
αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) για τα αντίστοιχα έτη. 

 

γ) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης/διακήρυξης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
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2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας απαιτείται: 

α) να έχει συνάψει και επιτυχώς ν α  έ χ ε ι  ολοκληρώσει κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών τουλάχιστον 

μία  σύμβαση προμηθειών με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 
 
β) να κατατεθεί τουλάχιστον μια βεβαίωση ορθής εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης.  

 
γ) να διαθέτει το σύνολο των αδειών / πιστοποιητικών κλπ που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά  στο  

1ο Παράρτημα των  Τεχνικών  Προδιαγραφών και στο 2ο Παράρτημα του Πίνακα Συμμόρφωσης.  
 
 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να 
εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/04 (ΦΕΚ 32/τΒ/16-1-2004) και να είναι 
ενταγμένοι σε Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ.  

 
 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να  
στηρίζονται στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  τους μορφής. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεση τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης 
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην Ένωση ή άλλων φορέων, (άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

 

 
2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6   της 

παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  ως  δικαιολογητικό συμμετοχής,  το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα  με το  επισυναπτόμενο στην παρούσα που αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν . 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται  βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 

2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς.  
 
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, (ΕΕΕΣ) που είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016). 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, , 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, (άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016). 

 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
(άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης που 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, (ΕΕΕΣ). 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. (άρθρο 79 
παρ. 6 Ν. 4412/2016). 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
 
α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  

εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. 

 
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Επιπλέον 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 
 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 

το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.4. 

 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου τους]: 
 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφ’ όσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν δεν  προσκομισθεί η 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 

 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».  
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
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B.2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη καταλληλότητας  για την  άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους  εγκατάστασης. Οι  οικονομικοί  φορείς που είναι εγκατεστημένοι  σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφ΄ενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφ΄ετέρου το ειδικό επάγγελμα τους.  
 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους – επί ποινή αποκλεισμού – ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών 

της τελευταίας τριετίας ή (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 
αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ετήσιου γενικού κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, για τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά διαστήματα ή Υπεύθυνη Δήλωση περί του 
ύψους του συνολικού κύκλου. 

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 2.2.6.  
 
Β.5. Για την απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.7.  

 
Β.6.   Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να   
προκύπτουν   η   νόμιμη   σύστασή   του,   όλες   οι   σχετικές   τροποποιήσεις   των καταστατικών, τα 

πρόσωπα που δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83, Ν . 4412/2016)  
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Β.9.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 78 παρ. 1/ 

80 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 
 
 

Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς οφείλει να καταθέσει αντίγραφο 

σύμβασης που έχει συνάψει μετά τρίτων, του οικονομικού φορέα ευθυνόμενου σε κάθε περίπτωση εις 

ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι και υπόχρεοι για τη συντήρηση, 

την επισκευή και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών.  

 

 
 

2.3    Κριτήριο ανάθεσης. 
 

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης. 

Κριτήριο α νάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής που εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες.  

 

ΟΜΑΔΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση. 

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας (Α): 73%   

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(%) 

1) Μαγνήτης. 8% 

2) Gantry. 7% 

3) Εξεταστική Τράπεζα. 3% 

4) Ακουστικός Θόρυβος. 1% 

5) Σύστημα Βαθμιδωτών Πεδίων. 3% 

6) Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων. 20% 

7) Πηνία. 12% 

8) Τεχνικές απεικόνισης/προγράμματα απεικόνισης. 10% 

9) Επεξεργαστής εικόνας/Κονσόλα χειρισμού. 2% 

10) Σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας. 3% 

11) Διασυνδεσιμότητα. 1% 

12) Παρελκόμενα. 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 73% 
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ΟΜΑΔΑ Β' : Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη (Σύμφωνα και 
με όσα αναλυτικά περιγράφονται στους Ειδικούς όρους).  

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας (Β): 27%   

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(%) 

1) Χρόνος Παράδοσης 1% 

2) Εγγύηση και διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας 9% 

3) Εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας  

            από την οριστική παραλαβή. 2% 

4) Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 9% 

5) Προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος 
(down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια 

της περιόδου συντήρησης, χρόνος προσέλευσης τεχνικών 
σε περίπτωση βλάβης, κλπ. 2% 

6) Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης 1% 

7) Εκπαίδευση Προσωπικού (Ιατρών Τεχνολόγων,  

            Ακτινοφυσικών, Τεχνικών) 3% 

            ΣΥΝΟΛΟ 27% 

   

 

2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών. 

 Η βαθμολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ. 11, 13 και 16 του Ν. 

4412/2016 και όπως αναφέρεται στο 1ο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

H 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. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη 

της προσφοράς. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση 

πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός από τη βαθμολογία και 

τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.   

Η 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. 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

 
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Όπου σ1, σ2, …., σν : ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου (0<σν≤1). 
Όπου Κ1, Κ2, …., Κν : η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου (100≤Κν≤120). Ως προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται εκείνος που η προσφορά του έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο βαθμό στο U. 
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2.4    Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών. 

 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην διακήρυξη χωρίς να επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά που υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος / συντονιστής, (άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016). 

 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών. 
 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016,  ιδίως στα άρθρα   
36  και   37   και   την  Υπουργική   Απόφαση   αριθμ.   56902/215   «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 
 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό 
που χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  
Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ΦΕΚ τΒ΄ 1924/2.6.2017 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη  (www.promitheus.gov.gr)  

ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής  του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα 
ρυθμίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση της, (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 

 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» όπου 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα της διακήρυξης. 
 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» όπου περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του υποψήφιου. 

 
Από τον οικονομικό φορέα επισημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, (άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής 

απόφασης) σύμφωνα με  το  άρθρο  21  του  Ν.  4412/2016.  Εφ’ όσον  ένας  οικονομικός  φορέας  
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή μονάδος, την οικονομική προσφορά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας τις  

αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος που παράγει τα σχετικά αρχεία τα οποία 

υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 
 
2.4.2.5. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και αφού έχουν συνταχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

 
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς που αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς που απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 

και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους ενδιαφερόμενους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 
 

 

2.4.3  Περιεχόμενα (Υπο)Φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.  
 
1)  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 

Ν. 4412/2016.  
2) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ που έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου   
XML και PDF, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης. 

 
Το εν λόγω πρότυπο συμπληρώνεται από τον υποψήφιο, εξάγεται, αποθηκεύεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el,  

 

Ενώ πληροφορίες για τη συμπλήρωση του αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
[http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470 

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop 
 
 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Ακόμη τονίζεται ότι αυτή η υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του ΤΣΜΕΔΕ) που φέρουν προηγμένη ψηφιακή  

  υπογραφή.  

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

   

  Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς συντάσσεται με βάση το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016.  
 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται. Αυτή περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
γίνει η τεχνική αξιολόγηση.  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς τον 
Πίνακα Συμμόρφωσης  επί των τεχνικών προδιαγραφών και επί των ειδικών όρων (2ο Παράρτημα της 
παρούσας)  που  ν’  ανταποκρίνεται  αναλυτικά  στους  όρους  των τεχνικών προδιαγραφών ανά κεφάλαιο και 
παράγραφο, με σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, απόκλισης ή τυχόν πρόσθετων δυνατοτήτων 
πέραν των προδιαγραφών καθώς και παραπομπή στο αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς προς 

τεκμηρίωση. 
 
  Αναλυτικά ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 
 

Στη  στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,  υποχρεώσεις  ή 

επεξηγήσεις που θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να  συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο η λέξη «ΝΑΙ» ή αριθμός 

όπου  απαιτείται.  Η  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  είναι  απαράβατος  όρος  σύμφωνα  με  την  δ ιακήρυξη. Οι 

προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή  ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  

η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 

του εξοπλισμού, υποστήριξης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 

των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 
περιεχομένων του. 

 
Είναι ιδιαίτερη επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών που πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. τεχν. Φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή  
στη  σχετική  αναφορά, τεχνική  κλπ.  θα  υπογραμμιστεί  το  σημείο  που  τεκμηριώνει  τη  συμφωνία  ή 
υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται 
η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.3) 

 
 

 Τονίζεται   ότι   είναι   υποχρεωτική   η   απάντηση   σε   όλα  τα  σημεία  των  Πινάκων  Συμμόρφωσης   
και   η  παροχή  όλων  των  πληροφοριών  που  ζητούνται.  

 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» για έστω και έναν από τους όρους στον 
πίνακα συμμόρφωσης τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
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2.4.4 Περιεχόμενα (Υπο)Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικής προσφοράς, (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016).  

 
 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τ ο  κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και με και με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2018. Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  

οικονομική  προσφορά,  ο υποψήφιος θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή 

pdf. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, χωρίς ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016). Ειδικότερα: 
 
α) Κράτηση 0,06% που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

 
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της ΕΑΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής   
καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Αρχής   Εξέτασης   Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

(Ν. 2283/1994, ΦΕΚ 151/τΑ/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). Ακόμη επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  
ΦΠΑ  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Η προσφερόμενη 

τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.  

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές όπου: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση 

ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 

του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 

και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016). 

 

2.4.5  Χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  διάστημα δ ι α κ ο σ ί ω ν  

σ α ρ ά ν τ α ( 240) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στην διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 
αφού τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6  Λόγοι απόρριψης της προσφοράς, (Άρθρο 91 του Ν. 4412/2016). 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

στις εξής περιπτώσεις: 

 
-προσφορά που δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικής 

προσφοράς), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας και άρθρα 92 και 93 του Ν. 4412/2016. 

 
-προσφορά που περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφ’ όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της διακήρυξης, 

 
-προσφορά που δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 

εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας 

και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,  

 

-προσφορά που υποβάλλεται από έναν οικονομικό φορέα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  Ο  περιορισμός αυτός ισχύει, βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

-προσφορά που είναι υπό αίρεση, 

-προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

-προσφορά που υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού,  

-εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  
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3.     ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1    Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 

 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 

Το πιστοποιημένο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή διενέργειας) στο ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών κατά το άρθρο 100 
του Ν. 4412 / 2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 
  Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 
 
 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε οικονομικός φορέας αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 

προσφορές και τα δικαιολογητικά   τους,   με   την   επιφύλαξη   των   πτυχών   εκείνων   της   κάθε   

προσφοράς,   που   έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών. 
 
Ειδικότερα: 

 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό που υπογράφεται από την Επιτροπή. 

 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται τεκμηριωμένο πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
Κατόπιν της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή 
συντάσσει ενιαίο πρακτικό που κοινοποιείται προς  έγκρ ιση στην αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια ορίζεται η 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία  
και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. 

 
δ) Η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές και έκρινε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας. Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό που προτείνει την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

 

Αυτό το πρακτικό κοινοποιείται από την επιτροπή προς έγκριση από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 

4412 / 2016. 
 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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Η αναθέτουσα αρχή σε κάθε στάδιο αξιολόγησης εκδίδει απόφαση που επικυρώνει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Συμμετοχής και «Τεχνικών Προσφορών» καθώς και των «Οικονομικών 

Προσφορών». 
Σε κάθε περίπτωση κοινοποιείται στους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

 
 

3.2     Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

αποστέλλεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

 

Tα έγγραφα που απαιτούνται εκδίδονται είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

 

Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον προμηθευτή και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή θα πρέπει, επί ποινής απόρριψης,  

να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», σε σφραγισμένο φάκελο.  

 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών νωρίτερα 

από τη καθορισθείσα χρονική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών που έχει δοθεί, τότε οφείλει να ενημερώσει 

εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της 

κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, 

ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της αυτής 

προθεσμίας.  

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» γίνεται δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν. 

 

Στους συμμετέχοντες πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση 

για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

(υπο)φακέλου. 

 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό  
ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 

να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 

του συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

3.2.1 Υποφάκελος «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο της κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 

 

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 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα 

εξής: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/"ΕΥ 

του Συμβουλίου της 24/10/ 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς όπου 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/"ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54) 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) που κυρώθηκε με το Ν. 

2803/2000  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/"ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α' 166),  

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) που 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (τΑ' 215). Αξιοσημείωτα είναι τα εξής: 

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73. 
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- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτουν τα παρακάτω: 

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

 

-δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  

 

- δεν έχει κριθεί ως 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 του. 

 

3) 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 που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

 

4) Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α 

του Ν.4412/2016, για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας όπου 

θα πιστοποιείται αφ’ ενός η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή ΟΤΑ. 

 

Αν ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, τότε 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

Νομικά Πρόσωπα: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά Πρόσωπα». 

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

χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και IKE, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους 

του. 

 

Οι Συνεταιρισμοί: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) της παρ.(1) των «Φυσικών Προσώπων». 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) της παρ. «Φυσικά Πρόσωπα» και της περίπτωσης (1) της 

παραγράφου «Νομικά Πρόσωπα».  
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Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση και έχουν 

συνταχθεί 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 (τΑ' 188). 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί ν’ αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής εάν συμβούν τα εξής:  
 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή,  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, 
 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής,  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή που κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη της σχετικής απόφασης.   
 
 
3.3    Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης. 

 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται η σύμβαση από τα συμβαλλόμενα μέρη όπως 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016.  

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, 

με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Αν κανένας δεν προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 1 

του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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  3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εθνικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι: 
 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
 
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF) που φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. 

 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19, παρ. 1.1 και 

στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 
 
Το  παράβολο επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016. 

 
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 
 
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφαση 

που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν . 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Η άσκηση 
αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 

3.5   Ματαίωση διαδικασίας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας   Επιτροπής   του   διαγωνισμού.   Επίσης,   αν   διαπιστωθούν   σφάλματα   ή   παραλείψεις   σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς την διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της 

από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 

4.       ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

4.1   Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας. 
 
 
Για  την  υπογραφή της  σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης  καλής εκτέλεσης που προκειμένου να 

γίνει αποδεκτή πρέπει το περιεχόμενο της να είναι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του N. 4412/2016, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. (Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα της παρούσας).     
 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης που συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  

αναφέρονται παρατηρήσεις  ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση,  η επιστροφή  των ως  άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 για την αποκατάσταση των τυχόν 

ελαττωμάτων ή των ζημιών που μπορεί να προκληθούν. Το ύψος της εγγύησης της καλής λειτουργίας ισούται 
με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ όπως αναφέρεται σε αντίστοιχο χρηματικό ποσό και στο 

έγγραφο της σύμβασης. (Σχετικό υπόδειγμα στο 4ο Παράρτημα της παρούσας).     
 

Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση 

του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης σε περίπτωσης δυσλειτουργίας που δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η 

εγγυητική καλής λειτουργίας ή  μέρος  αυτής  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν εισήγησης  της 
αρμόδιας  επιτροπής παραλαβής.  

 

 

4.2    Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιούμενος ισχύει, 

οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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4.3    Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο,   συλλογικές   συμβάσεις   ή   διεθνείς   διατάξεις   περιβαλλοντικού,   κοινωνικοασφαλιστικού   και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.4    Υπεργολαβία, (Άρθρο 131 του Ν. 4412/2016). 

 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι  

συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016). 

 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να διασφαλίσει 

την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο 

τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα που ορίζει η διακήρυξη, εφ’ όσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάσταση του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 

4412/2016. 
 

 

4.5    Τροποποίηση σύμβασης, (Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016). 
 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

 
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, (άρθρο 133 του Ν. 4412/2016). 

 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της, εφ’ όσον: 
 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
 
β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου 

της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

 

5.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

5.1    Τρόπος πληρωμής, (Άρθρο 200 του Ν. 4412/2016). 

 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται. 

 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

 
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της ΕΑΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής   

καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Αρχής   Εξέτασης   Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2283/1994, ΦΕΚ 151/τΑ/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). 
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5.2    Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – Κυρώσεις, (Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016). 

 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφ’ όσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει το αντικείμενο της σύμβασης ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος στις εξής περιπτώσεις: 

 
α) το αντικείμενο της προμήθειας δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση τ η ς  

α ν α θ έ τ ο υ σ α ς  α ρ χ ή ς  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 
Αν η παράδοση ή αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης  του  χρόνου  της  
παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του  Ν.4412/2016, επιβάλλεται βάσει του 
άρθρου 207 του Ν. 4412/2016) πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ στο αντικείμενο της σύμβασης που 

αφορά την εκπρόθεσμη παράδοση.  
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται  σε  βάρος του  και  τόκος  επί του  ποσού της  προκαταβολής,  που  υπολογίζεται από  την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του αντικειμένου της σύμβασης, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [Η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 
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5.3    Διοικητικές  προσφυγές κατά  την  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης, (Άρθρο 205 του 
Ν. 4412/2016).     

 
 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις, μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  
γνώση  της  σχετικής  απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

 

6.1    Χρόνος παράδοσης, (Άρθρο 206 του Ν. 4412/2016). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας  

και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να γίνει η παράδοση, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 
 

6.2    Χρόνος και τρόπος παραλαβής.  
 
H παραλαβή γίνεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 208 και με την παρ. 11 
εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφ’ όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τα πρωτόκολλα που 

συντάσσονται υποχρεωτικά κοινοποιούνται και στον ανάδοχο.  
 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει βάσει της προσφοράς του χωρίς απόκλιση από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται με ποσοτική παραλαβή σε αντιπαραβολή και  συμφωνία  με  τα  
προσκομιζόμενα  δελτία  αποστολής  ή  δελτία  αποστολής  –  τιμολόγια  από  τις επιμέρους επιτροπές που 

έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
 
 
Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου.  
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.    

 
Η   επιτροπή   προβαίνει   σε   όλες   τις   διαδικασίες   παραλαβής   που προβλέπονται από το άρθρο 208 του 

Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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6.3  Απόρριψη – Αντικατάσταση του αντικειμένου της σύμβασης, (Άρθρο 213 του Ν. 4412/2016). 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο   

ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις.  

 
Αν ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφ΄ όσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

 

6.4    Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας, (άρθρο 215 του Ν. 4412/2016). 
 
Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας.  Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στη σύμβαση. 
 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

Επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 

οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                        Ο Διοικητής 

                                                                                                     του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

                                                                                                                    «Ο Άγιος Ανδρέας».  
              

                                                             
                                                                                                                   Θεόδωρος Σερεμέτης. 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  –Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για τις διαγνωστικές 

ανάγκες των κλινικών κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως των εξωτερικών ασθενών.  

 

Ο Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 Tesla θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο χώρο στο υπόγειο του κτιρίου «Νέα 

Πτέρυγα». Η μαγνητική θωράκιση του χώρου, η κατασκευή ενός κλωβού RF, καθώς και η προμήθεια ενός 

εγχυτή σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής, κατάλληλος για τον συγκεκριμένο μαγνητικό τομογράφο, 

περιλαμβάνονται στο υποέργο. 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

 
-Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032957. 

-Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

-Κωδικός Δικαιούχου: 1083552. 

-ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0011 

  -ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00110051 
 

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με Κωδικό ΟΠΣ 

5032957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

 
Η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει την προμήθεια νέου εξοπλισμού για την παροχή π ο ι ο τ ι κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  κ α ι  
α σ φ α λ ο ύ ς  ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.  
 
 
Τα αναμενόμενα οφέλη από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

 

-Στην ευρύτερη εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου. 

-Σ τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ ο υ  ε π ι π έ δ ο υ  υ γ ε ί α ς  τ ο υ  π λ η θ υ σ μ ο ύ .      

-Στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες από το σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα από 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

-Στην διευκόλυνση του έργου που επιτελούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

-Στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση των περιφερειακών ροών των ασθενών προς άλλα 

αστικά κέντρα.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  1.5 ΤESLA  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΟΜΑΔΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση 

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α: 73%   

 

A/A ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

 Γενικά.   

 

Το σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να καλύπτει κατ΄ 

ελάχιστον τα κατωτέρω αιτούμενα χαρακτηριστικά , καινούργιο, αμεταχείριστο, κατάλληλο για 

νοσοκομειακή χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή 

λειτουργία του. Να προσφερθούν οι πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές, ακολουθίες 

και πακέτα επεξεργασίας για κάθε μια από τις κατωτέρω απαιτήσεις ,που διαθέτει ο 

κατασκευαστικός οίκος για το προσφερόμενο σύστημα. 

 

1 Μαγνήτης. ΣΒ  8 %  

 
Ένταση μαγνητικού πεδίου, Tesla. Να αναφερθεί η συχνότητα 

συντονισμού (MHz) 
1,5Τ 

 

 

Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppm RMS σε σφαιρικό όγκο 

διαμέτρου 40 cm (DSV).  

 

≤ 1,4ppm (εγγυημένη 

τιμή) 

 

 
Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι τιμές ομοιογένειας σε σφαιρικό 

όγκο διαμέτρου 10, 20, 30 (DSV)  

Να δοθούν στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

 

 
Μετατόπιση Συχνότητας ppm/hr   

Nα δοθούν στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

 

 Διόρθωση μαγνητικού πεδίου. Να αναφερθούν οι μέθοδοι 

διόρθωσης. 

Να δοθούν στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

 

 

O Μαγνήτης να είναι ενεργά αυτοθωρακισμένος. Να αναφερθούν οι 

διαστάσεις του μαγνητικού πεδίου (Fringe field) εντάσεως 5G και 

1G. 

ΝΑΙ, να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση 

 

 
Διαστάσεις μεγίστου ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου (FOV) σε X,Y,Z), 

cm  
> 50 x50x 45 

 

 Ρυθμός αναγόμωσης κρυογόνων lt/hr 
Μηδενική κατανάλωση zero 

boil off technology 

 

2 Gantry. ΣΒ  7%  

 Ωφέλιμη διάμετρος bore, cm ≥60cm  





 

 

 

 
 

 

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προσφορά συστήματος μεγαλύτερης 

διαμέτρου. 

 

Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν 

αναλυτικά). Αμφίπλευρα χειριστήρια εξεταστικής τράπεζας και 

βασικών λειτουργιών επικέντρωσης ασθενούς.  

ΝΑΙ.  

Να δοθούν στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

 

 Παροχή αέρα εντός του bore, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενη  ΝΑΙ  

 Φωτισμός εντός του bore, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενος ΝΑΙ  

 Μήκος Μαγνητικού Τομογράφου (με τα καλύμματα) και μήκος στο 
ελάχιστο άνοιγμα, cm 

Να δοθούν στοιχεία προς 
αξιολόγηση 

 

3 
Εξεταστική Τράπεζα. ΣΒ  3% 

 

 Κατακόρυφη κίνηση τράπεζας  ΝΑΙ    

 Όρια (ελάχιστο – μέγιστο ύψος) κατακόρυφης κίνησης 
Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση 

 

 Όριο βάρους σε όλες τις θέσεις της τράπεζας 

 

> 160 kg 

 

 

 Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) > 180cm  

 
 

Ταχύτητα οριζόντιας κίνησης (cm/sec), ακρίβεια κίνησης κλπ. 

Να αναφερθούν στοιχεία 

προς αξιολόγηση 

 

 Μέγιστο μήκος κίνησης 
Να αναφερθούν στοιχεία 

προς αξιολόγηση 

 

 Χαρακτηριστικά φιλικότητας προς τον εξεταζόμενο κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης. 

Να δοθούν στοιχεία προς 

αξιολόγηση 
 

4 Ακουστικός Θόρυβος. ΣΒ  1% 
 

 

Σύγχρονες τεχνολογίες/μέθοδοι μείωσης ακουστικού θορύβου με 
ταυτόχρονη διατήρηση της διαγνωστικής πληροφορίας σε υψηλά 
επίπεδα ποιότητας. 
 

Ναι, vα περιγραφεί 
αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 

5  
 

Σύστημα Βαθμιδωτών Πεδίων. 
 ΣΒ  3% 

 

 
Μέγιστη ένταση πεδίου (ΜΕΠ) στους άξονες x,y,z, σε mT/m. Να 

αναφερθεί επίσης και η effective τιμή για κάθε άξονα. 

ΜΕΠ >33 

Effective >57  

 

 

Μέγιστος ρυθμός μεταβολής έντασης πεδίου (ρυθμός ανόδου), 

στους άξονες x,y,z, T/m/sec. Να αναφερθεί επίσης και η effective 

τιμή για κάθε άξονα. 

Ρυθμός ανόδου > 120 

Effective > 208 

 

    





 

 

 

 
 

 

 

Γραμμικότητα (linearity) σε πλήρες FOV % Να αναφερθεί προς 

αξιολόγηση 

  

6 Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων. ΣΒ 20 %  

  Ισχύς, kW 
>10 kW 

 

 

 

Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης  >32 

Σε περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας με τεχνολογία ψηφιοποίησης 

του σήματος στο πηνίο (ή πλησίον του πηνίου) και όχι στο μαγνήτη, 

ανεξάρτητη του αριθμού των καναλιών, αυτό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

 

Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση τα στοιχεία 

 

 

Να προσφερθεί σύγχρονη τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης. Να 

αναφερθεί προς αξιολόγηση η τιμή του μέγιστου συντελεστή 

επιτάχυνσης. 

ΝΑΙ, να αναφερθούν 

στοιχεία προς αξιολόγηση 

 

7 Πηνία. ΣΒ  12%  

 

Θα πρέπει για το κάθε ένα από τα ακόλουθα ζητούμενα πηνία να προσφερθεί το πλέον 

σύγχρονο. Στην περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας με τεχνολογία ψηφιοποίησης του 

σήματος στο μαγνήτη να προσφερθούν από τον κατασκευαστή τα διαθέσιμα πηνία με αριθμό 

ανεξάρτητων καναλιών τέτοιο ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο ο προσφερόμενος αριθμός 

ανεξάρτητων καναλιών λήψης του συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (βλ Παράγραφο 6). Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός καναλιών όπως ζητείται.  

Για κάθε ζητούμενη ανατομική περιοχή να προσφερθεί το ενδεδειγμένο από τον 

κατασκευαστικό οίκο πηνίο. Όλα τα προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με τεχνολογία 

παράλληλης απεικόνισης.  

Το κάθε πηνίο μπορεί να είναι ενιαίο ή εναλλακτικά ξεχωριστά πηνία αρκεί να είναι 

ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστικό οίκο για την ανατομική περιοχή που ζητείται, να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση τόσο μικρόσωμων όσο και μεγαλόσωμων 

ασθενών καθώς και να καλύπτουν τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό ανεξάρτητων καναλιών.  

Tα προσφερόμενα πηνία να είναι τα πλέον φιλικά στον χειριστή και στον εξεταζόμενο (από 

άποψη ευελιξίας εφαρμογής και άνεσης) που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος για το 

προσφερόμενο μοντέλο. 

 

 

 

Να προσφερθούν πολυκάναλα πηνία για τις 

ακόλουθες τουλάχιστον εξετάσεις: 
Αριθμός ανεξαρτήτων καναλιών: 

 

Πηνίο/α για εξετάσεις κεφαλής/αυχένα > 20  





 

 

 

 
 

 

 

Πηνίο/α για εξετάσεις σπονδυλικής στήλης > 32  

Πηνίο για εξετάσεις ώμου > 8  

Πηνίο για εξετάσεις γόνατος > 15  

Πηνίο/α για εξετάσεις θώρακα, καρδιάς, άνω 

& κάτω κοιλίας 
> 16 

 

Πηνίο/α για εξετάσεις άνω/κάτω άκρων   > 8  

Εύκαμπτο/α πηνίο/α για δύσκολες επιφάνειες 

(2 μεγέθη) 
> 8 

 

Πηνίο για εξετάσεις Μαστού 

(Αμφιπλευρότητα) 
> 15 

 

 
Να γίνεται αυτόματη ανίχνευση και επιλογή των 

coil element στο ενεργό εξεταστικό πεδίο 
ΝΑΙ 

 

 

8 
Τεχνικές απεικόνισης/προγράμματα 

απεικόνισης. 
ΣΒ   10% 

 

 

Τεχνικές 2D και 3D Spin Echo, Multiple Spin 

Echo Inversion Recovery, Gradient Echo 

Turbo/Fast, Turbo/Fast μιας βολής (single shot), 

Turbo & Gradient Spin Echo (TGSE) ή 

ισοδύναμη, EPI (Singleshot – Multishot), 2D&3D 

ακολουθίες steady state 

ΝΑΙ 

 

 

Σύγχρονες τεχνικές καταστολής λίπους(fat 

suppression) και τεχνικές διέγερσης και 

καταστολής ύδατος (water excitation and 

suppression ). 

ΝΑΙ 

 

 
Σύγχρονο νευρολογικό πακέτο (Neurologic 

imaging) 
ΝΑΙ 

 

 

Ακολουθίες διόρθωσης κίνησης για εγκεφαλικές 

μελέτες και δυνατότητα παράλληλης 

απεικόνισης για μείωση του χρόνου εξέτασης 

ΝΑΙ 

 

 Απεικόνιση έσω ακουστικών πόρων ΝΑΙ  

 Απεικόνιση αιμάτωσης (Perfusion imaging) ΝΑΙ  

 
Απεικόνιση διάχυσης (Diffusion weighted 

imaging) 
ΝΑΙ 

 

 
Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor 

imaging) 
ΝΑΙ 

 





 

 

 

 
 

 

 

 Functional MRI (fMRI) ΝΑΙ  

 
Φασματοσκοπία εγκεφάλου (Single-Voxel, 

CSI) 
ΝΑΙ 

 

 Αγγειολογικό πακέτο (MR Angiography) ΝΑΙ  

 Contrast enhanced MRA ΝΑΙ  

 Non contrast enhanced MRA ΝΑΙ  

 

Προγράμματα περιφερειακής αγγειογραφίας 

(Peripheral) με κίνηση της εξεταστικής 

τράπεζας. 

ΝΑΙ 

 

 Bolus tracking ΝΑΙ  

 Ορθοπεδικό πακέτο (Orthopedic imaging) ΝΑΙ  

 

Προγράμματα διόρθωσης λόγω κίνησης για 

όλες τις ανατομικές περιοχές και 

προσανατολισμούς. 

ΝΑΙ 

 

 Πακέτο απεικόνισης κοιλίας (Body imaging) ΝΑΙ  

 MRCP ΝΑΙ  

 
Τεχνική μείωσης ψευδοεικόνων από 

ορθοπεδικά εμφυτεύματα 
NAI 

 

 
Απεικόνιση με ανατoμική κάλυψη τουλάχιστον 

180 cm. 
ΝΑΙ 

 

 

Δυναμική απεικόνιση ήπατος (LAVA flex, 

VIBE, THRIVE, SKIPPING SAT) με τεχνικές 

παράλληλης απεικόνισης 

ΝΑΙ 

 

 
Ανίχνευση και διόρθωση αναπνευστικής 

κίνησης στην κοιλιά με αισθητήρα αναπνοής. 
ΝΑΙ  

 

 
Φασματοσκοπία ή τεχνική διάχυσης υψηλής 

ανάλυσης για απεικόνιση προστάτη. 
NAI 

 

 

Τεχνικές απεικόνισης μη συνεργάσιμων ασθενών 

όπως παιδιά ή ασθενών με κινητικά προβλήματα 

(π.χ. Parkinson, Alzheimers, κ.λ.π.) με τη 

μέθοδο πλήρωσης του k-χώρου με ακτινωτές 

“λεπίδες” . 

ΝΑΙ 

 

 Breathhold λήψη ΝΑΙ  

 Πακέτο μαστογραφίας (Breast imaging) ΝΑΙ  





 

 

 

 
 

 

 

 
Φασματοσκοπία μαστού και τεχνική διάχυσης 

για απεικόνιση μαστού. 
ΝΑΙ 

 

 
Volumetric 3D fatsat imaging 

(VIEWS,BLISS,VIBRANT,RADIANCE) 
ΝΑΙ 

 

 

Αντιστάθμιση ψευδο-εικόνων οφειλομένων στις 

αναπνευστικές κινήσεις (respiratory 

compensation/gating) 

ΝΑΙ 

 

 
Μεθόδους μέτρησης παραμέτρων όπως Τ1, Τ2 

για ιστικό χαρακτηρισμό 
NAI 

 

 
Τεχνική DIXON για διαχωρισμό ύδατος - λίπους 

κατάλληλη για ακολουθίες GRE και TSE 
ΝΑΙ 

 

 Καρδιολογικό Πακέτο (Cardiac Imaging) ΝΑΙ  

 Cine απεικόνιση ΝΑΙ  

 Απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων ΝΑΙ  

 
Απεικόνιση βιωσιμότητας μυοκαρδίου 

(delayed/late enhancement)  
ΝΑΙ 

 

 Black blood imaging ΝΑΙ  

 Cardiac perfusion ΝΑΙ  

 Συγχρονισμός με ΗΚΓ ΝΑΙ  

 

Παιδιατρικό πακέτο [να συμπεριλαμβάνονται και 

τεχνικές αγγειογραφίας χωρίς χρήση 

σκιαγραφικού (non-contrast angiography) και 

διόρθωσης κίνησης(motion correction)] 

NAI 

 

9 Επεξεργαστής εικόνας/Κονσόλα χειρισμού. ΣΒ   2%  

 

Να προσφερθεί το καλύτερο δυνατό 

υπολογιστικό σύστημα για τη βέλτιστη 

εφαρμογή των δυνατοτήτων του μαγνητικού 

τομογράφου, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 

 Μέγιστη μήτρα σάρωσης και ανασύνθεση 1024 x 1024  

 

Ρυθμός ανασύνθεσης ( recons/sec) μήτρα 2562 

100% FOV, ο καλύτερος σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για το 

προσφερόμενο σύστημα, και τουλάχιστον: 

 >10.000 

 

 
Αποθήκευση σε σκληρό δίσκο μεγάλης 

χωρητικότητας 
ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 





 

 

 

 
 

 

 

 Δυνατότητα εγγραφής σε CD/DVD ΝΑΙ  

 

Να περιέχονται τα βασικά προγράμματα 

επεξεργασίας εικόνας, συμβατά με τις 

δυνατότητες των προγραμμάτων απεικόνισης 

του μηχανήματος. 

ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση  

 
Να γίνεται αυτόματη ολοσωματική ανασύνθεση 

για όλο το μήκος σάρωσης (stitching) 

ΝAI  

10 
Σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας 

εικόνας. 
ΣΒ   3% 

 

 

Να προσφερθεί ένας κεντρικός Server με 

δυνατότητα να συνδέονται ταυτόχρονα και να 

χρησιμοποιούν ταυτόχρονα όλα τα διαθέσιμα 

προγράμματα επεξεργασίας  τουλάχιστον 3 

επιπλέον χρήστες. Να χρησιμοποιείται για 

επεξεργασία της εικόνας χρησιμοποιώντας στο 

μέγιστο τα προγράμματα απεικόνισης που 

προσφέρονται και να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα 

ακόλουθα : 

ΝΑΙ, Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 

 3D ανασύνθεση MIP, MPR, rendering ΝΑΙ  

 
Επεξεργασία απεικόνισης αιμάτωσης (Perfusion 

imaging) 
ΝΑΙ 

 

 
Επεξεργασία απεικόνισης διάχυσης (ADC 

mapping)  
ΝΑΙ 

 

 Επεξεργασία φασματοσκοπίας ΝΑΙ  

 

Να προσφερθεί ένας επιπλέον Η/Υ (σταθμός 

διάγνωσης) κατάλληλος για χρήση ως client με 

υψηλής ανάλυσης οθόνη για ιατρική 

διαγνωστική χρήση. 

ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 

 

11 Διασυνδεσιμότητα. ΣΒ   1%  

 

Σύστημα επικοινωνίας Full Dicom 3.0 το οποίο 

να διαθέτει Dicom conformance statement με 

λειτουργίες storage, query, workilst, 

προκειμένου να είναι διαχειρίσιμο   από το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης 

των Ιατρικών Εικόνων (PACS)  του 

Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ 

 

12 Παρελκόμενα. ΣΒ   3%  

 Μαγνητική θωράκιση  ΝΑΙ, αν απαιτείται  





 

 

 

 
 

 

 

 

Θωράκιση (RF Cage) σύμφωνα με τις διαστάσεις 

του χώρου και να περιγραφούν τα 

χαρακτηριστικά του για την βέλτιστη λειτουργία 

του μηχανήματος. Ο κλωβός RF που θα 

προσφερθεί να κατασκευάζεται από 

πιστοποιημένο προς τούτο κατασκευαστή (να 

κατατεθεί το αντίστοιχο ISO του 

κατασκευαστή). 

ΝΑΙ 

 

 

Να προσφερθεί Εγχυτής κατάλληλος για 

Μαγνητικό τομογράφο, σύγχρονης τεχνολογίας 

και παραγωγής. Να διαθέτει κονσόλα χειρισμού 

για απεικόνιση όλων των παραμέτρων έγχυσης. 

Να διαθέτει δύο έμβολα (ένα για κάθε σύριγγα) 

ενσωματωμένα σε μια κεφαλή η οποία να 

δέχεται δύο σύριγγες ταυτόχρονα, μια για το 

σκιαγραφικό και μια για τον ορό. Να διαθέτει 

κατάλληλη τεχνολογία επικοινωνίας με το 

χειριστήριο ώστε να μην επηρεάζεται από την 

λειτουργία του μαγνητικού πεδίου και η οποία 

να αναφερθεί .  

ΝΑΙ 

 

 

Να υπάρχει οπτική (κατάλληλη κάμερα) και 

ακουστική ενδοεπικοινωνία ασθενούς και 

χειριστή. Όλες οι ενδείξεις των ζωτικών σημείων 

του ασθενούς να παρουσιάζονται στην κονσόλα 

χειρισμού . 

ΝΑΙ 

 

 

Να προσφερθούν ειδικό φορείο μεταφοράς 

ασθενών (παραμαγνητικό) και στατώ για 

στήριξη ασκών ορού (παραμαγνητικό), για την 

προετοιμασία του εξεταζόμενου εκτός της 

αίθουσας εξέτασης και εύκολη και γρήγορη 

μεταφορά του στην εξεταστική τράπεζα. 

 

 

ΝΑΙ 

 

 
Να προσφερθεί ερμάριο τοποθέτησης των 

πηνίων, κατάλληλο για τον χώρο εξέτασης. 
ΝΑΙ 

 

 

Να προσφερθούν όλα τα διαθέσιμα (για το 

συγκεκριμένο μοντέλο τομογράφου) ομοιώματα 

της κατασκευάστριας εταιρείας για τον πλήρη 

ποιοτικό έλεγχο του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

 

 

Μέσα ατομικής προστασίας και μείωσης του 

αισθήματος κλειστοφοβίας των ασθενών (πχ 

γυαλιά, ακουστικά κλπ). 

ΝΑΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

13 Είδη Κατ’ Επιλογή.  

 

Να προσφερθούν κατ’ επιλογή λοιπά διαθέσιμα 

λογισμικά και υλικά μέρη (πηνία, λογισμικά 

λήψης και επεξεργασίας κλπ) με ξεχωριστές 

τιμές. 

 

ΝΑΙ 

 

ΟΜΑΔΑ Β' : Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη (Σύμφωνα και με όσα αναλυτικά περιγράφονται 

στους Ειδικούς όρους).  

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β: 27%   

 

1 Χρόνος Παράδοσης. Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 1%)  

2 
Εγγύηση και διάρκεια εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 
Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 9%) 

 

3 
Εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν 

της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή. 
Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 2%) 

 

4 
Συμβόλαιο συντήρησης μετά το πέρας της 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 9%) 

 

5 

Προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του 

συγκροτήματος (down time) προτεινόμενες 
ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου 

συντήρησης, χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε 
περίπτωση βλάβης, κλπ. 

Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 2%) 

 

6 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής 

Υποστήριξης. 
Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 1%) 

 

7 
Εκπαίδευση Προσωπικού (Ιατρών Τεχνολόγων, 

Ακτινοφυσικών, Τεχνικών). 
Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 3%) 

 

 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Σπ) είναι εκείνη για την οποία προκύπτει η μικρότερη τιμή από την 

διαίρεση: Συγκριτική τιμή / βαθμολογία, όπου: 

Συγκριτική τιμή =  Κόστος συστήματος + 

    Κόστος πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του 

χρόνου της εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση 10ετίας (χωρίς την προσθήκη τυχόν 
αναπροσαρμογής με τον δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ)  

    

Βαθμολογία = Σύνολο βαθμολογίας. 
Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς, προκύπτει μαθηματικά από την εφαρμογή του τύπου: 

U=σ1*Κ1+σ2*Κ2+...σν*Κν 

Όπου : 

σ1, σ2, …, σν: ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου (0<σν≤1). 

Κ1, Κ2, …, Κν: η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου (100≤Κν≤120). 





 

 

 

 
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση. 

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας (Α): 73%   

Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1) Μαγνήτης. 8% 

2) Gantry.  7% 

3) Εξεταστική Τράπεζα. 3% 

4) Ακουστικός Θόρυβος. 1% 

5) Σύστημα Βαθμιδωτών Πεδίων. 3% 

6) Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων. 20% 

7) Πηνία. 12% 

8) Τεχνικές απεικόνισης / προγράμματα απεικόνισης. 10% 

9) Επεξεργαστής εικόνας/Κονσόλα χειρισμού. 2% 

10) Σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας. 3% 

11) Διασυνδεσιμότητα. 1% 

12) Παρελκόμενα. 3% 

      ΣΥΝΟΛΟ 73% 

 

ΟΜΑΔΑ Β' : Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη (Σύμφωνα και 

με όσα αναλυτικά περιγράφονται στους Ειδικούς όρους).  

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας (Β): 27%   

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

(%) 

1) Χρόνος Παράδοσης. 1% 

2) Εγγύηση και διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας. 9% 

3) Εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας  

            από την οριστική παραλαβή. 2% 

4) Συμβόλαιο συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 9% 

5) Προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος 

(down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια 
της περιόδου συντήρησης, χρόνος προσέλευσης τεχνικών 

σε περίπτωση βλάβης, κλπ. 2% 

6) Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης. 1% 

7) Εκπαίδευση Προσωπικού (Ιατρών Τεχνολόγων,  
            Ακτινοφυσικών, Τεχνικών)   3% 

            ΣΥΝΟΛΟ 27% 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   
Α) ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή 

του συγκροτήματος, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων συντήρησης & επισκευής όπως 

αναπλήρωση σε υγρό ήλιο (στην περίπτωση που οι απώλειες σε υγρό ήλιο δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό)- 
service kit- κλπ, διάθεση όλων των αναβαθμίσεων του λογισμικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το 

νοσοκομείο, με εξαίρεση των αναλωσίμων λειτουργίας/χρήσης τα οποία είναι τα μέσα αποθήκευσης (cd, dvd, usb 
stick), φιλµ, χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά, σύριγγες εγχυτών (πλήν των αρχικών για επίδειξη λειτουργίας) και 

τα οποία να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας.  
Να προσφερθεί σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) για τα υπολογιστικά συστήματα που θα 

εγκαταστήσει ο προμηθευτής. Ύστερα από μελέτη των υπαρχουσών συνθηκών κλιματισμού και μετά από 

συνεννόηση με το Νοσοκομείο, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραχωρήσει και να τοποθετήσει με δικά του 
έξοδα κάθε απαραίτητο επιπλέον σύστημα διαμόρφωσης συνθηκών κλιματισμού/εξαερισμού χώρων για τη σωστή 

και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος και την άνετη εργασία του προσωπικού  σε όλους τους χώρους που 
περιέχουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει εντός του χώρου 

του μαγνητικού τομογράφου αναμονές φαρμακευτικών αερίων.  

Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση του συστήματος περιλαμβάνει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού 
(και τον παρελκόμενο εξοπλισμό), τα οποία θα καλύπτονται πλήρως επίσης στην ανωτέρω εγγύηση, πλην των 

αρχικώς αναφερόμενων εξαιρουμένων αναλωσίμων. 
Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως 

συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η 
απαιτούμενη από την διακήρυξη εκπαίδευση του προσωπικού. 

Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση 
ετοιμότητας. 

Ο διαγωνιζόμενος υπoχρεούται να αναφέρει τον μέγιστο ετήσιο χρόνο down time του μηχανήματος, ο 
οποίος να μην υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. Δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο down time ο χρόνος 

των προληπτικών συντηρήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

επεκτείνει το χρόνο του συμβολαίου συντήρησης (δυο μέρες για κάθε μια ημέρα πέραν του ορίου down time).  
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση των αντίστοιχων 

μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων 

θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα αντίστοιχα 
διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα.  

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 
εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται απαράβατοι όροι, οδηγούν σε απόρριψη 

των προσφορών. 
Κατά την διάρκεια της εγγύησης η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου 

συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα 

εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτός των αναλωσίμων που αναφέρεται με σαφήνεια ανωτέρω ότι 
εξαιρούνται. 

2. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να εγγυηθεί και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον 
(10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και με έγγραφη δέσμευση 

του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 

93/42/EEC. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των 
δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται και με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με 
ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 
 

 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

3. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυμεί 

η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συγκροτήματος (περιλαμβανομένου 
του παρελκόμενου εξοπλισμού) με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, μέχρι 

τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή αυτού σε κατάσταση λειτουργίας, 
έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει επ’ ακριβώς οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική 

του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, η οποία θα κατατεθεί 
μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό 

στην χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, του 
προμηθευόμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω κόστος που δεσμεύει με ρητή δήλωσή του τον ανάδοχο, σε μελλοντική 

σύναψη συμβάσεων και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην 
της τιμαριθμικής (δηλαδή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι το 

ανωτέρω κόστος συμμετέχει στην διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής η οποία με τη σειρά της συνυπολογίζεται 

στον καθορισμό της συμφερότερης προσφοράς, όπου συμφερότερη προσφορά (Σπ) είναι εκείνη για την οποία 
προκύπτει η μικρότερη τιμή από την διαίρεση: συγκριτική τιμή / βαθμολογία. 

4. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, προς τον ανάδοχο, για 

παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ και εντός της απαιτούμενης 

δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συνεχή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρι συμπλήρωσης της δεκαετίας 
τουλάχιστον.  

 
 5. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται: 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται. 
• Φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται και θα διευκρινίζονται με σαφήνεια και 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 με 

αντίστοιχη επισήμανση. 
• Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 13485 σε ισχύ, που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκύπτει ότι όλα τα 

προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE, ώστε να αποδεικνύεται ότι το σύστημα πληροί τα διεθνή στάνταρτ 
ασφαλείας IEC και φέρει σήμανση με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής 

Νομοθεσίας» και τις Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/τΒ/13-9-94),  Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ 32/τΒ/17-01-02), Κ.Υ.Α. 
44006/02 (ΦΕΚ 577/τΒ/09-05-02).  

• Να αποδεικνύεται η συμμόρφωση ως προς το πρότυπο ΕΝ60601. 
• Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EN ISO 9001 και EN ISO 13485 σε ισχύ, με πεδία πιστοποίησης 

τουλάχιστον την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 
• 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. 
• Πιστοποιητικά που να αποδεικνύεται ότι ο προμηθευτής είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης  Α.Η.ΗΕ.  βάση του π.δ 117/2004.  

• Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original prospectus του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει 
να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του 
(στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς), προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν 

– βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και 
αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία του συγκροτήματος 

και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, 

κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, πλήρες επίσημο εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (operation manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 

λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 





 

 

 

 
 

 

 

• Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά – αναλώσιμα για 

την λειτουργία των μηχανημάτων. 
•.Ο προμηθευτής υποχρεούται και να δοθεί σχετική βεβαίωση δέσμευσής του γι αυτό, να παρέχει όλες τις άδειες 

DICOM (FULL DICOM) και σε μελλοντικές χρήσεις εισαγωγής – εξαγωγής δεδομένων χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση για το νοσοκομείο, όποτε και όσες φορές αυτό του ζητηθεί.  

 

Επισημαίνεται ότι, όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την προσφορά, θα πρέπει να είναι 
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

 
 

 
  B) ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

1. Ως χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και όχι πέραν των εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού, με επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων(σχετ. άρθρο 26 του Κ.Π.Δ ), ή να 

μετατίθεται. 

3. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης έκπτωτου του 
προμηθευτή. 

4. Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και μετά από επίσκεψη στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο Μαγνητικός 
τομογράφος, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα του διαθέσιμου χώρου, του δικτύου και του 

πληροφοριακού συστήματος (PACS) του Νοσοκομείου  (κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα και το 
Τμήμα Πληροφορικής) ώστε να πραγματοποιήσει με δική του αποκλειστικά ευθύνη όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες και ενέργειες(κατάλληλη διαμόρφωση, εγκαταστάσεις, κλπ), ούτως ώστε το προς προμήθεια 
σύστημα να παραδοθεί στους χρήστες σε πλήρη και κανονική λειτουργία και  σύμφωνα τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, µε βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος, µε δικό του ειδικευμένο 
και ασφαλισμένο προσωπικό, στον διαθέσιμο προς τούτο χώρο, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη και να το 

παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα µε τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τη 

συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα.  

 

5. Για την ηλεκτρική τροφοδοσία όλου του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένου 
και  του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης 

όπως συνθήκες λειτουργίας (αερισμός κλπ), ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
ηλεκτρικού πίνακα διανομής κατάλληλης ισχύος (με ενσωματωμένο το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό) και 

της σχετικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τροφοδοσίας του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 

384. 
Η παροχή του ανωτέρω πίνακα να γίνεται απευθείας από τα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης του κτιρίου της νέας 

πτέρυγας. Η εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου μέχρι το πεδίου χαμηλής και η εγκατάσταση του 
απαιτούμενου διακοπτικού υλικού εντός του πεδίου να γίνει από προσωπικό του Αναδόχου με τις 

απαιτούμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό τις υποδείξεις του 
Τεχνικού τμήματος του Νοσοκομείου. 

Το Νοσοκομείο θα παρέχει την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική προσφορά του να αναφέρει με σαφήνεια, επί ποινή απόρριψης, την 
συνολική Ενεργειακή Κατανάλωση της συνολικής εγκατάστασης μαζί με όλον τον απαιτούμενο βοηθητικό 

εξοπλισμό (π.χ. αερισμό-ψύξη κλπ). 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει με σαφήνεια την 

μέγιστη απαιτούμενη Ηλεκτρική Ισχύ, βασιζόμενος στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού της εγκατάστασης. 
 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

Η τροφοδοσία της εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί από τα πεδία του Μ/Σ Νο3 σε κανονική παροχή (όχι 

Η/Ζ). Η θέση των ΓΠΧΤ στο υπόγειο του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας βρίσκεται περίπου σε απόσταση 50 μ. 
από τον χώρο εγκατάστασης. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει κατά το δυνατόν μέσα από τις υπάρχουσες 

σχάρες καλωδίων και κανάλια με οριζόντια και κάθετη όδευση. 
Σε περίπτωση που κατά τη στιγμή της εγκατάστασης, η διαθέσιμη ισχύς του Μ/Σ Νο3 δεν επαρκεί  για την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, η εγκατάσταση θα δίνει στα πεδία χαμηλής του Μ/Σ Νο2. 

6. Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση 
δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα 

μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε 
πραγματικές συνθήκες. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, 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. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης 

των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος 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.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την 
Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), το οποίο και θα αναφέρει 

αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους 
και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση στους χρήστες (Τεχνολόγους, Ιατρούς, 
Ακτινοφυσικούς) επί της λειτουργίας του συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των 
δυνατοτήτων του, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, µε έναρξη μετά την 

εγκατάσταση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού, και θα έχει 

ολοκληρωθεί µε την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, καθώς και μία επαναληπτική μέσα στην διάρκεια 
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον ζητηθεί. Η εν λόγω εκπαίδευση θα γίνει από ειδικούς 

(Specialists) των οποίων τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αποδεικνύουν την καταλληλότητα και τα προσόντα 
τους στο υπό εγκατάσταση σύστημα και τεχνολογία.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική 
παραλαβή του συγκροτήματος και εφόσον του ζητηθεί, θα παράσχει επιπλέον μία τουλάχιστον ανάλογη 

εκπαίδευση χρηστών (τεχνολόγων, ιατρών) ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης 

αμοιβής, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού, με την προϋπόθεση ύπαρξης συμβολαίου πλήρους συντήρησης. 

10. Με την λήξη της εγκατάστασης και αφού η επιτροπή παραλαβής, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
ακτινοφυσικό του νοσοκομείου, βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται πλήρως σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνο µε την προσφορά του 
αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα 

μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες µε την διαδικασία 

εξετάσεων ή και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της και εφ’ όσον έχουν εκτελεστεί 
στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της διακήρυξης, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το 

οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.  

11. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδώσει :  

 Πλήρη σειρά τευχών µε οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. 

- ∆ύο (2) εγχειρίδια λειτουργίας (operation manuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην Ελληνική και ένα (1) 

στην Αγγλική γλώσσα.  

 - Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος.  

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 -Επισήμους καταλόγους (βιβλία), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, µε όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών 

του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (parts books) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

 

12. Εάν κατά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του συγκροτήματος ανακύψουν προβλήματα, 
ελλείψεις, ή αμφιβολίες, δεν συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, ωσότου αυτά διευθετηθούν.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση 

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α: 73%   

  

A/A ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Το σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας 1,5 

Tesla να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και 

να καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τα κατωτέρω 

αιτούμενα χαρακτηριστικά , καινούργιο, 

αμεταχείριστο, κατάλληλο για 

νοσοκομειακή χρήση και να περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 

ορθή λειτουργία του. Να προσφερθούν οι 

πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες 

τεχνικές, ακολουθίες και πακέτα 

επεξεργασίας για κάθε μια απο τις 

κατωτέρω απαιτήσεις ,που διαθέτει ο 

κατασκευαστικός οίκος για το 

προσφερόμενο σύστημα. 

 

 

 

 

       ΝΑΙ 

  

1 ΜΑΓΝΗΤΗΣ. ΣΒ  8 % 

 Ένταση μαγνητικού πεδίου, Tesla. Να 

αναφερθεί η συχνότητα συντονισμού 

(MHz) 

1,5Τ   

 Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppm RMS 

σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 40 cm (DSV).  

 

≤ 1,4ppm 

(εγγυημένη 

τιμή) 

  

 Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι τιμές 

ομοιογένειας σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 

10, 20, 30 (DSV)  

Να δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Μετατόπιση Συχνότητας ppm/hr   Nα δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Διόρθωση μαγνητικού πεδίου. Να 

αναφερθούν οι μέθοδοι διόρθωσης. 

Να δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

  

 

 

 

  





 

 

 

 
 

 

 

O Μαγνήτης να είναι ενεργά 

αυτοθωρακισμένος. Να αναφερθούν οι 

διαστάσεις του μαγνητικού πεδίου (Fringe 

field) εντάσεως 5G και 1G. 

ΝΑΙ, να 

αναφερθούν 

προς 

αξιολόγηση 

 Διαστάσεις μεγίστου ωφέλιμου εξεταστικού 

πεδίου (FOV) σε X,Y,Z), cm  

> 50 x50x 45   

 Ρυθμός αναγόμωσης κρυογόνων lt/hr Μηδενική 

κατανάλωση 

zero boil off 

technology 

  

2 Gantry. ΣΒ  7% 

 Ωφέλιμη διάμετρος bore, cm 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προσφορά 

συστήματος μεγαλύτερης διαμέτρου. 

≥60cm   

 Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και 

επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 

βελτιωμένη ροή της εργασίας (να 

περιγραφούν αναλυτικά). Αμφίπλευρα 

χειριστήρια εξεταστικής τράπεζας και 

βασικών λειτουργιών επικέντρωσης 

ασθενούς.  

ΝΑΙ.  

Να δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Παροχή αέρα εντός του bore, κατά 

προτίμηση ρυθμιζόμενη  

ΝΑΙ   

 Φωτισμός εντός του bore, κατά προτίμηση 

ρυθμιζόμενος 

ΝΑΙ   

 Μήκος Μαγνητικού Τομογράφου (με τα 

καλύμματα) και μήκος στο ελάχιστο 
άνοιγμα, cm 

Να δοθούν 

στοιχεία προς 
αξιολόγηση 

 

 
 

 

3  
Εξεταστική Τράπεζα. ΣΒ  3% 

 Κατακόρυφη κίνηση τράπεζας  ΝΑΙ     

 Όρια (ελάχιστο – μέγιστο ύψος) 

κατακόρυφης κίνησης 

Να αναφερθούν 

προς 

αξιολόγηση 

  

 Όριο βάρους σε όλες τις θέσεις της 

τράπεζας 

 

> 160 kg 

 

  

 Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος 

σάρωσης) 

> 180cm   





 

 

 

 
 

 

 

  

Ταχύτητα οριζόντιας κίνησης (cm/sec), 

ακρίβεια κίνησης κλπ. 

Να αναφερθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Μέγιστο μήκος κίνησης Να αναφερθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Χαρακτηριστικά φιλικότητας προς τον 
εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης. 

Να δοθούν 
στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

4 Ακουστικός Θόρυβος. ΣΒ  1% 

 Σύγχρονες τεχνολογίες/μέθοδοι μείωσης 
ακουστικού θορύβου με ταυτόχρονη 
διατήρηση της διαγνωστικής πληροφορίας 
σε υψηλά επίπεδα ποιότητας. 
 

ΝΑΙ, vα 
περιγραφεί 
αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

  

5  
 

Σύστημα Βαθμιδωτών Πεδίων. ΣΒ  3% 

 Μέγιστη ένταση πεδίου (ΜΕΠ) στους 

άξονες x,y,z, σε mT/m. Να αναφερθεί 

επίσης και η effective τιμή για κάθε άξονα. 

ΜΕΠ >33 

Effective >57  

  

 Μέγιστος ρυθμός μεταβολής έντασης 

πεδίου (ρυθμός ανόδου), στους άξονες 

x,y,z, T/m/sec. Να αναφερθεί επίσης και η 

effective τιμή για κάθε άξονα. 

Ρυθμός 

ανόδου > 120 

Effective > 

208 

  

 Γραμμικότητα (linearity) σε πλήρες FOV % Να αναφερθεί 

προς 

αξιολόγηση 

  

6 Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων. ΣΒ 20 % 

  Ισχύς, kW >10 kW 

 

  

 Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης  

>32 

Σε περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας με 

τεχνολογία ψηφιοποίησης του σήματος στο 

πηνίο (ή πλησίον του πηνίου) και όχι στο 

μαγνήτη, ανεξάρτητη του αριθμού των 

καναλιών, αυτό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

 

Να 

αναφερθούν 

προς 

αξιολόγηση τα 

στοιχεία 

  





 

 

 

 
 

 

 

 Να προσφερθεί σύγχρονη τεχνολογία 

παράλληλης απεικόνισης. Να αναφερθεί 

προς αξιολόγηση η τιμή του μέγιστου 

συντελεστή επιτάχυνσης. 

 

ΝΑΙ, να 

αναφερθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

7 Πηνία. ΣΒ  12% 

 Θα πρέπει για το κάθε ένα από τα 

ακόλουθα ζητούμενα πηνία να 

προσφερθεί το πλέον σύγχρονο. Στην 

περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας με 

τεχνολογία ψηφιοποίησης του σήματος 

στο μαγνήτη να προσφερθούν από τον 

κατασκευαστή τα διαθέσιμα πηνία με 

αριθμό ανεξάρτητων καναλιών τέτοιο 

ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο ο 

προσφερόμενος αριθμός ανεξάρτητων 

καναλιών λήψης του συστήματος 

ραδιοσυχνοτήτων (βλ Παράγραφο 6). Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτεται 

τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός 

καναλιών όπως ζητείται.  

Για κάθε ζητούμενη ανατομική περιοχή 

να προσφερθεί το ενδεδειγμένο από τον 

κατασκευαστικό οίκο πηνίο. Όλα τα 

προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με 

τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης.  

Το κάθε πηνίο μπορεί να είναι ενιαίο ή 

εναλλακτικά ξεχωριστά πηνία αρκεί να 

είναι ενδεδειγμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο για την ανατομική 

περιοχή που ζητείται, να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση 

τόσο μικρόσωμων όσο και μεγαλόσωμων 

ασθενών καθώς και να καλύπτουν τον 

ελάχιστο ζητούμενο αριθμό ανεξάρτητων 

καναλιών.  

Tα προσφερόμενα πηνία να είναι τα 

πλέον φιλικά στον χειριστή και στον 

εξεταζόμενο (από άποψη ευελιξίας 

εφαρμογής και άνεσης) που διαθέτει ο 

κατασκευαστικός οίκος για το 

προσφερόμενο μοντέλο. 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 Να προσφερθούν πολυκάναλα πηνία για Αριθμός 

ανεξαρτήτων 

 





 

 

 

 
 

 

 

 τις ακόλουθες τουλάχιστον εξετάσεις: καναλιών: 

Πηνίο/α για εξετάσεις κεφαλής/αυχένα > 20   

Πηνίο/α για εξετάσεις σπονδυλικής 

στήλης 

> 32   

Πηνίο για εξετάσεις ώμου > 8   

Πηνίο για εξετάσεις γόνατος > 15   

Πηνίο/α για εξετάσεις θώρακα, καρδιάς, 

άνω & κάτω κοιλίας 

> 16   

Πηνίο/α για εξετάσεις άνω/κάτω άκρων   > 8   

Εύκαμπτο/α πηνίο/α για δύσκολες 

επιφάνειες (2 μεγέθη) 

> 8   

Πηνίο για εξετάσεις Μαστού 

(Αμφιπλευρότητα) 

> 15   

 Να γίνεται αυτόματη ανίχνευση και επιλογή 

των coil element στο ενεργό εξεταστικό 

πεδίο 

ΝΑΙ   

8 Τεχνικές απεικόνισης/προγράμματα απεικόνισης. ΣΒ 10% 

 Τεχνικές 2D και 3D Spin Echo, Multiple Spin 

Echo Inversion Recovery, Gradient Echo 

Turbo/Fast, Turbo/Fast μιας βολής (single 

shot), Turbo & Gradient Spin Echo (TGSE) 

ή ισοδύναμη, EPI (Singleshot – Multishot), 

2D&3D ακολουθίες steady state 

ΝΑΙ   

 Σύγχρονες τεχνικές καταστολής λίπους(fat 

suppression) και τεχνικές διέγερσης και 

καταστολής ύδατος (water excitation and 

suppression ). 

ΝΑΙ   

 Σύγχρονο νευρολογικό πακέτο (Neurologic 

imaging) 

ΝΑΙ   

 Ακολουθίες διόρθωσης κίνησης για 

εγκεφαλικές μελέτες και δυνατότητα 

παράλληλης απεικόνισης για μείωση του 

χρόνου εξέτασης 

ΝΑΙ   

 Απεικόνιση έσω ακουστικών πόρων ΝΑΙ   

 Απεικόνιση αιμάτωσης (Perfusion imaging) ΝΑΙ   

     





 

 

 

 
 

 

 

Απεικόνιση διάχυσης (Diffusion weighted 

imaging) 

ΝΑΙ 

 Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion 

tensor imaging) 

ΝΑΙ   

 Functional MRI (fMRI) ΝΑΙ   

 Φασματοσκοπία εγκεφάλου (Single-

Voxel, CSI) 

ΝΑΙ   

 Αγγειολογικό πακέτο (MR Angiography) ΝΑΙ   

 Contrast enhanced MRA ΝΑΙ   

 Non contrast enhanced MRA ΝΑΙ   

 Προγράμματα περιφερειακής 

αγγειογραφίας (Peripheral) με κίνηση της 

εξεταστικής τράπεζας. 

ΝΑΙ   

 Bolus tracking ΝΑΙ   

 Ορθοπεδικό πακέτο (Orthopedic imaging) ΝΑΙ   

 Προγράμματα διόρθωσης λόγω κίνησης 

για όλες τις ανατομικές περιοχές και 

προσανατολισμούς. 

ΝΑΙ   

 Πακέτο απεικόνισης κοιλίας (Body 

imaging) 

ΝΑΙ   

 MRCP ΝΑΙ   

 Τεχνική μείωσης ψευδοεικόνων από 

ορθοπεδικά εμφυτεύματα 

NAI   

 Απεικόνιση με ανατoμική κάλυψη 

τουλάχιστον 180 cm. 

ΝΑΙ   

 Δυναμική απεικόνιση ήπατος (LAVA flex, 

VIBE, THRIVE, SKIPPING SAT) με 

τεχνικές παράλληλης απεικόνισης 

ΝΑΙ   

 Ανίχνευση και διόρθωση αναπνευστικής 

κίνησης στην κοιλιά με αισθητήρα 

αναπνοής. 

ΝΑΙ    

 Φασματοσκοπία ή τεχνική διάχυσης υψηλής 

ανάλυσης για απεικόνιση προστάτη. 

NAI   

 Τεχνικές απεικόνισης μη συνεργάσιμων 

ασθενών όπως παιδιά ή ασθενών με 

κινητικά προβλήματα (π.χ. Parkinson, 

ΝΑΙ   





 

 

 

 
 

 

 

Alzheimers, κ.λ.π.) με τη μέθοδο πλήρωσης 

του k-χώρου με ακτινωτές “λεπίδες” . 

 Breathhold λήψη ΝΑΙ   

 Πακέτο μαστογραφίας (Breast imaging) ΝΑΙ   

 Φασματοσκοπία μαστού και τεχνική 

διάχυσης για απεικόνιση μαστού. 

ΝΑΙ   

 Volumetric 3D fatsat imaging 

(VIEWS,BLISS,VIBRANT,RADIANCE) 

ΝΑΙ   

 Αντιστάθμιση ψευδο-εικόνων οφειλομένων 

στις αναπνευστικές κινήσεις (respiratory 

compensation/gating) 

ΝΑΙ   

 Μεθόδους μέτρησης παραμέτρων όπως Τ1, 

Τ2 για ιστικό χαρακτηρισμό 

NAI   

 Τεχνική DIXON για διαχωρισμό ύδατος - 

λίπους κατάλληλη για ακολουθίες GRE και 

TSE 

ΝΑΙ   

 Καρδιολογικό Πακέτο (Cardiac Imaging) ΝΑΙ   

 Cine απεικόνιση ΝΑΙ   

 Απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων ΝΑΙ   

 Απεικόνιση βιωσιμότητας μυοκαρδίου 

(delayed/late enhancement)  

ΝΑΙ   

 Black blood imaging ΝΑΙ   

 Cardiac perfusion ΝΑΙ   

 Συγχρονισμός με ΗΚΓ ΝΑΙ   

 Παιδιατρικό πακέτο [να 

συμπεριλαμβάνονται και τεχνικές 

αγγειογραφίας χωρίς χρήση σκιαγραφικού 

(non-contrast angiography) και διόρθωσης 

κίνησης(motion correction)] 

NAI   

9 Επεξεργαστής εικόνας/Κονσόλα χειρισμού. ΣΒ 2% 

 Να προσφερθεί το καλύτερο δυνατό 

υπολογιστικό σύστημα για τη βέλτιστη 

εφαρμογή των δυνατοτήτων του 

μαγνητικού τομογράφου, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ, να 

δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  





 

 

 

 
 

 

 

 Μέγιστη μήτρα σάρωσης και ανασύνθεση 1024 x 1024   

 Ρυθμός ανασύνθεσης ( recons/sec) μήτρα 

2562 100% FOV, ο καλύτερος σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για 

το προσφερόμενο σύστημα, και 

τουλάχιστον: 

 >10.000   

 Αποθήκευση σε σκληρό δίσκο μεγάλης 

χωρητικότητας 

ΝΑΙ, να 

δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Δυνατότητα εγγραφής σε CD/DVD ΝΑΙ   

 Να περιέχονται τα βασικά προγράμματα 

επεξεργασίας εικόνας, συμβατά με τις 

δυνατότητες των προγραμμάτων 

απεικόνισης του μηχανήματος. 

ΝΑΙ, να δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 Να γίνεται αυτόματη ολοσωματική 

ανασύνθεση για όλο το μήκος σάρωσης 

(stitching) 

ΝAI   

10 Σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας. ΣΒ 3% 

 Να προσφερθεί ένας κεντρικός Server με 

δυνατότητα να συνδέονται ταυτόχρονα και 

να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα όλα τα 

διαθέσιμα προγράμματα επεξεργασίας  

τουλάχιστον 3 επιπλέον χρήστες. Να 

χρησιμοποιείται για επεξεργασία της εικόνας 

χρησιμοποιώντας στο μέγιστο τα 

προγράμματα απεικόνισης που 

προσφέρονται και να διαθέτει κατ' 

ελάχιστον τα ακόλουθα : 

ΝΑΙ, Να 

δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  

 3D ανασύνθεση MIP, MPR, rendering ΝΑΙ   

 Επεξεργασία απεικόνισης αιμάτωσης 

(Perfusion imaging) 

ΝΑΙ   

 Επεξεργασία απεικόνισης διάχυσης (ADC 

mapping)  

ΝΑΙ   

 Επεξεργασία φασματοσκοπίας ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί ένας επιπλέον Η/Υ (σταθμός 

διάγνωσης) κατάλληλος για χρήση ως client 

με υψηλής ανάλυσης οθόνη για ιατρική 

διαγνωστική χρήση. 

ΝΑΙ, να 

δοθούν 

στοιχεία προς 

αξιολόγηση 

  





 

 

 

 
 

 

 

11 Διασυνδεσιμότητα. ΣΒ 1% 

 Σύστημα επικοινωνίας Full Dicom 3.0 το 

οποίο να διαθέτει Dicom conformance 

statement με λειτουργίες storage, query, 

workilst, προκειμένου να είναι διαχειρίσιμο   

από το Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής 

Διαχείρισης των Ιατρικών Εικόνων (PACS)  

του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

12 Παρελκόμενα. ΣΒ 3% 

 Μαγνητική θωράκιση  ΝΑΙ, αν απαιτείται   

 Θωράκιση (RF Cage) σύμφωνα με τις 

διαστάσεις του χώρου και να περιγραφούν 

τα χαρακτηριστικά του για την βέλτιστη 

λειτουργία του μηχανήματος. Ο κλωβός RF 

που θα προσφερθεί να κατασκευάζεται από 

πιστοποιημένο προς τούτο κατασκευαστή 

(να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO του 

κατασκευαστή). 

ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί Εγχυτής κατάλληλος για 

Μαγνητικό τομογράφο, σύγχρονης 

τεχνολογίας και παραγωγής. Να διαθέτει 

κονσόλα χειρισμού για απεικόνιση όλων των 

παραμέτρων έγχυσης. Να διαθέτει δύο 

έμβολα (ένα για κάθε σύριγγα) 

ενσωματωμένα σε μια κεφαλή η οποία να 

δέχεται δύο σύριγγες ταυτόχρονα, μια για 

το σκιαγραφικό και μια για τον ορό. Να 

διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία επικοινωνίας 

με το χειριστήριο ώστε να μην επηρεάζεται 

από την λειτουργία του μαγνητικού πεδίου 

και η οποία να αναφερθεί .  

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει οπτική (κατάλληλη κάμερα) και 

ακουστική ενδοεπικοινωνία ασθενούς και 

χειριστή. Όλες οι ενδείξεις των ζωτικών 

σημείων του ασθενούς να παρουσιάζονται 

στην κονσόλα χειρισμού . 

ΝΑΙ   

 Να προσφερθούν ειδικό φορείο μεταφοράς 

ασθενών (παραμαγνητικό) και στατώ για 

στήριξη ασκών ορού (παραμαγνητικό), για 

την προετοιμασία του εξεταζόμενου εκτός 

της αίθουσας εξέτασης και εύκολη και 

γρήγορη μεταφορά του στην εξεταστική 

τράπεζα. 

 

 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

 Να προσφερθεί ερμάριο τοποθέτησης των 

πηνίων, κατάλληλο για τον χώρο εξέτασης. 

ΝΑΙ   

 Να προσφερθούν όλα τα διαθέσιμα (για το 

συγκεκριμένο μοντέλο τομογράφου) 

ομοιώματα της κατασκευάστριας εταιρείας 

για τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο του 

μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

 Μέσα ατομικής προστασίας και μείωσης του 

αισθήματος κλειστοφοβίας των ασθενών 

(πχ γυαλιά, ακουστικά κλπ) 

ΝΑΙ    

13 Είδη Κατ’ Επιλογή.     

 Να προσφερθούν κατ’ επιλογή λοιπά 

διαθέσιμα λογισμικά και υλικά μέρη (πηνία, 

λογισμικά λήψης και επεξεργασίας κλπ) με 

ξεχωριστές τιμές. 

 

ΝΑΙ   

ΟΜΑΔΑ Β' : Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη (Σύμφωνα και με όσα αναλυτικά περιγράφονται στους 

Ειδικούς όρους). Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β: 27%.   

1 Χρόνος Παράδοσης Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 1%) 

  

2 Εγγύηση και διάρκεια εγγύησης καλής 

λειτουργίας 

Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 9%) 

  

3 Εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών 

πέραν της δεκαετίας από την οριστική 

παραλαβή. 

Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 2%) 

  

4 Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το πέρας 

της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 9%) 

  

5 
Προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης 
του συγκροτήματος (down time), 

προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην 
διάρκεια της περιόδου συντήρησης, 

χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε 

περίπτωση βλάβης, κλπ. 

Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 2%) 

  

6 Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής 

Υποστήριξης 

Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 1%) 

  

7 Εκπαίδευση Προσωπικού (Ιατρών 

Τεχνολόγων, Ακτινοφυσικών, Τεχνικών) 

Να δοθούν 

στοιχεία (ΣΒ 3%) 

  

 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 
 

 

A/A ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΓΕΝΙΚΑ. 

A1i Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του 

συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ετών από την 
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, με πλήρη 

κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
συντήρησης & επισκευής όπως αναπλήρωση σε 

υγρό ήλιο (στην περίπτωση που οι απώλειες σε 

υγρό ήλιο δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό)- service 
kit- κλπ, διάθεση όλων των αναβαθμίσεων του 

λογισμικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για 
το νοσοκομείο, με εξαίρεση των αναλωσίμων 

λειτουργίας/χρήσης τα οποία είναι τα μέσα 

αποθήκευσης (cd, dvd, usb stick), φιλµ, χαρτί, 
ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά, σύριγγες εγχυτών (πλήν 

των αρχικών για επίδειξη λειτουργίας) και τα οποία 
να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να 

μην είναι αποκλειστικής προμήθειας.  
 

 

 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

A1ii Να προσφερθεί σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας 

(UPS) για τα υπολογιστικά συστήματα που θα 
εγκαταστήσει ο προμηθευτής.  

 

 

ΝΑΙ 

  

A1iii Ύστερα από μελέτη των υπαρχουσών συνθηκών 
κλιματισμού και μετά από συνεννόηση με το 

Νοσοκομείο, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραχωρήσει και να τοποθετήσει με δικά του έξοδα 

κάθε απαραίτητο επιπλέον σύστημα διαμόρφωσης 

συνθηκών κλιματισμού/ εξαερισμού χώρων για τη 
σωστή και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος 

και την άνετη εργασία του προσωπικού  σε όλους 
τους χώρους που περιέχουν τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να 

τοποθετήσει εντός του χώρου του μαγνητικού 
τομογράφου αναμονές φαρμακευτικών αερίων.  

 

 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

A1iv Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση του συστήματος 

περιλαμβάνει όλα τα μέρη του προσφερόμενου 

εξοπλισμού (και τον παρελκόμενο εξοπλισμό), τα 
οποία θα καλύπτονται πλήρως επίσης στην 

ανωτέρω εγγύηση, πλην των αρχικώς 
αναφερόμενων εξαιρουμένων αναλωσίμων. 

Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική 

παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως 
συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η απαιτούμενη από την διακήρυξη 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του 

αναδόχου για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού 

Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε 

κατάσταση ετοιμότητας. 
 

A1v Ο διαγωνιζόμενος υπoχρεούται να αναφέρει τον 
μέγιστο ετήσιο χρόνο down time του μηχανήματος, 

ο οποίος να μην υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιμες 

ημέρες. Δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο down time 
ο χρόνος των προληπτικών συντηρήσεων. Σε 

περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να επεκτείνει το χρόνο 

του συμβολαίου συντήρησης (δυο μέρες για κάθε 

μια ημέρα πέραν του ορίου down time).  
 

 
 

 

 
ΝΑΙ 

  

A1vi Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να διαθέτει στην 
Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και 

εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για 
την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η 

σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα 

τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων θα 
πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, 

στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα 
αντίστοιχα διακριβωμένα προς τις ανωτέρω 

ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα.  
Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, 

προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 

εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία 
που χαρακτηρίζονται απαράβατοι όροι, οδηγούν σε 

απόρριψη των προσφορών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

A1vii Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου 

συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και 
ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα 

ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., 
εκτός των αναλωσίμων που αναφέρεται με 

σαφήνεια ανωτέρω ότι εξαιρούνται. 

 
 

ΝΑΙ 

  

A2 Ο προμηθευτής  υποχρεούται να εγγυηθεί και την 
εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα 

τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική 

παραλαβή του, με υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και 
με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του 

νόμιμου εκπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Σε 

περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής 
λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν 

των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται και με 

έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική 

αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την 

επανάληψη του. 

 
 

 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ανταλλακτικά θα είναι 

αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

A3 Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το 
επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη 

συντήρηση και την επισκευή του όλου 
συγκροτήματος (περιλαμβανομένου του 

παρελκόμενου εξοπλισμού) με τους ίδιους όρους 

που ισχύουν για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, 
μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον 

από την οριστική παραλαβή αυτού σε κατάσταση 
λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την 

οποία θα έχει καθορίσει επ’ ακριβώς οπωσδήποτε 

στην αρχική οικονομική του προσφορά και με την 
σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του 

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, η οποία θα 
κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται 

στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο 

τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με 
βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους 

συντήρησης-επισκευής, του προμηθευόμενου 
εξοπλισμού. Το εν λόγω κόστος που δεσμεύει με 

ρητή δήλωσή του τον ανάδοχο, σε μελλοντική 

σύναψη συμβάσεων και μέχρι την συμπλήρωση 
δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη 

αναπροσαρμογή πλην της τιμαριθμικής (δηλαδή του 
μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει 

η ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κόστος 
συμμετέχει στην διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής 

η οποία με τη σειρά της συνυπολογίζεται στον 

καθορισμό της συμφερότερης προσφοράς, όπου 
συμφερότερη προσφορά (Σπ) είναι εκείνη για την 

οποία προκύπτει η μικρότερη τιμή από την 
διαίρεση: συγκριτική τιμή / βαθμολογία. 

 

 
ΝΑΙ 

  

A4 Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του 

κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, προς τον 
ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - 

συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων 

κλπ και εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα 
πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του 

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την 

συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους 

μέχρι συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.  
 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

A5 Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, 

διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται: 
• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων 

του μηχανήματος. 
 

 

 
ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος 

όπως προσφέρεται. 
• Φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται και θα 

διευκρινίζονται με σαφήνεια και 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 με 

αντίστοιχη επισήμανση. 
• Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 

13485 σε ισχύ, που ικανοποιεί τις βασικές 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

• Πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού και 
πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκύπτει 

ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση 
CE, ώστε να αποδεικνύεται ότι το σύστημα πληροί 

τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και φέρει 

σήμανση με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί 
«Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας» και τις 

Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94),  Κ.Υ.Α. 
2740/02 (ΦΕΚ 32/Β/17-01-02), Κ.Υ.Α. 44006/02 

(ΦΕΚ 577/Β/09-05-02).  

• Να αποδεικνύεται η συμμόρφωση ως προς το 
πρότυπο ΕΝ60601. 

• Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης(EN ISO 9001 και EN ISO 13485 σε ισχύ, με 

πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 
• 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. 
• Πιστοποιητικά που να αποδεικνύεται ότι ο 

προμηθευτής είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης  Α.Η.ΗΕ.  βάση του π.δ 

117/2004.  
• Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και 

τα original prospectus του κατασκευαστικού οίκου 

θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά 
η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει 
με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της 

προσφοράς του (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής 

προσφοράς), προκειμένου αφενός μεν τα 
αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – 

βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται 
η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων 

και αποδόσεων των ειδών και κύρια να 





 

 

 

 
 

 

 

διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική 

λειτουργία του συγκροτήματος και ταυτόχρονα να 
προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την 

χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, 

κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, πλήρες επίσημο 
εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και 

λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 
Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων 

πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις 
αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. 

• Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά –

αναλώσιμα για την λειτουργία των μηχανημάτων. 
•.Ο προμηθευτής υποχρεούται και να δοθεί σχετική 

βεβαίωση δέσμευσής του γι αυτό, να παρέχει όλες 

τις άδειες DICOM (FULL DICOM) και σε μελλοντικές 
χρήσεις εισαγωγής – εξαγωγής δεδομένων χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο, 
όποτε και όσες φορές αυτό του ζητηθεί.  

 
Επισημαίνεται ότι, όλα τα πιστοποιητικά και οι 

βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την Προσφορά, θα 

πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

Β ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

B1, 

B2, 
B3 

Ως χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος ορίζεται 

ο συντομότερος δυνατός και όχι πέραν των εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 

παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού, με 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για 
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων(σχετ. 

άρθρο 26 του Κ.Π.Δ ), ή να μετατίθεται. 
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω 

παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

έκπτωτου του προμηθευτή. 

 

 
ΝΑΙ 

  

B4 Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και μετά από 

επίσκεψη στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο 
Μαγνητικός τομογράφος, υποχρεούται να λάβει 

υπόψη του όλα τα δεδομένα του διαθέσιμου 

χώρου, του δικτύου και του πληροφοριακού 
συστήματος (PACS) του Νοσοκομείου  (κατόπιν 

συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα και το Τμήμα 
Πληροφορικής) ώστε να πραγματοποιήσει με δική 

του αποκλειστικά ευθύνη όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες και ενέργειες(κατάλληλη διαμόρφωση, 
εγκαταστάσεις, κλπ), ούτως ώστε το προς 

προμήθεια σύστημα να παραδοθεί στους χρήστες 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία και  σύμφωνα τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 

μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος στο 

χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, µε βάση  
 

 

 
ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 

κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει 
πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος, µε 

δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, 

στον διαθέσιμο προς τούτο χώρο, με δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη και να το παραδώσει σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα µε τους 
τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 

κανονισμούς του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες 
και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τη 

συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα.  

 

B5 Για την ηλεκτρική τροφοδοσία όλου του εξοπλισμού 

που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, 

συμπεριλαμβανομένου και  του απαραίτητου 
βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την 

σωστή λειτουργία της εγκατάστασης όπως 
συνθήκες λειτουργίας (αερισμός κλπ), ο Ανάδοχος 

θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
ηλεκτρικού πίνακα διανομής κατάλληλης ισχύος (με 

ενσωματωμένο το απαραίτητο ηλεκτρολογικό 

υλικό) και της σχετικής ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης τροφοδοσίας του εξοπλισμού 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
Η παροχή του ανωτέρω πίνακα να γίνεται απευθείας 

από τα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης του κτιρίου της 

νέας πτέρυγας. Η εγκατάσταση του παροχικού 
καλωδίου μέχρι το πεδίου χαμηλής και η 

εγκατάσταση του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού 
εντός του πεδίου να γίνει από προσωπικό του 

Αναδόχου με τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως 
επαγγέλματος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό 

τις υποδείξεις του Τεχνικού τμήματος του 

Νοσοκομείου. 
Το Νοσοκομείο θα παρέχει την ηλεκτρική ισχύ που 

απαιτείται. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική προσφορά του 

να αναφέρει με σαφήνεια, επί ποινή απόρριψης, την 

συνολική Ενεργειακή Κατανάλωση της συνολικής 
εγκατάστασης μαζί με όλον τον απαιτούμενο 

βοηθητικό εξοπλισμό (π.χ. αερισμό-ψύξη κλπ). 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του 

να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει με σαφήνεια την 
μέγιστη απαιτούμενη Ηλεκτρική Ισχύ, βασιζόμενος 

στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού της εγκατάστασης. 
Η τροφοδοσία της εγκατάστασης να 

πραγματοποιηθεί από τα πεδία του Μ/Σ Νο3 σε 
κανονική παροχή (όχι Η/Ζ). Η θέση των ΓΠΧΤ στο 

υπόγειο του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας βρίσκεται 

περίπου σε απόσταση 50 μ. από τον χώρο 
εγκατάστασης. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει 

κατά το δυνατόν μέσα από τις υπάρχουσες σχάρες 
καλωδίων και κανάλια με οριζόντια και κάθετη 

όδευση. 
Σε περίπτωση που κατά τη στιγμή της 

εγκατάστασης, η διαθέσιμη ισχύς του Μ/Σ Νο3 δεν 

 

 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

επαρκεί  για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, η 

εγκατάσταση θα δίνει στα πεδία χαμηλής του Μ/Σ 
Νο2. 

B6 Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική 

και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική 

κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη 
σύμβαση δυνατότητες του συγκροτήματος θα 

ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα 

εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, 
πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό 

δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες. Όλα τα 
είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία 

του υπό προμήθεια συγκροτήματος, 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. Ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία 

προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για 

διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών 
τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει 

κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος 
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.  
 

 

 
ΝΑΙ 

  

B7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές 

Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και 
πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, 

(για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), 
το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα 

προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία 

αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την 
πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 
ΝΑΙ 

  

B8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την 
πλήρη εκπαίδευση στους χρήστες (Τεχνολόγους, 

Ιατρούς, Ακτινοφυσικούς) επί της λειτουργίας του 

συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης 
των δυνατοτήτων του, διάρκειας τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, µε έναρξη 
μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος από τον 

ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού, και θα 

έχει ολοκληρωθεί µε την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος, καθώς και μία επαναληπτική μέσα 

στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας εφόσον ζητηθεί. Η εν λόγω εκπαίδευση 

θα γίνει από ειδικούς (Specialists) των οποίων τα 
πιστοποιητικά θα πρέπει να αποδεικνύουν την 

καταλληλότητα και τα προσόντα τους στο υπό 

εγκατάσταση σύστημα και τεχνολογία 
 

 
 

 
 

ΝΑΙ 

  





 

 

 

 
 

 

 

B9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι, εντός του 

χρονικού διαστήματος από την λήξη της 
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των 

δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος και εφόσον του ζητηθεί, θα 

παράσχει επιπλέον μία τουλάχιστον ανάλογη 
εκπαίδευση χρηστών (τεχνολόγων, ιατρών) ύστερα 

από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής, προς εκπαίδευση νέου 

προσωπικού, με την προϋπόθεση ύπαρξης 

συμβολαίου πλήρους συντήρησης. 

 

 
ΝΑΙ 

  

B10 Με την λήξη της εγκατάστασης και αφού η 

επιτροπή παραλαβής, σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο ακτινοφυσικό του νοσοκομείου, 
βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται 

πλήρως σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως 

σύμφωνο µε την προσφορά του αναδόχου, μετά 
από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση µε τα 

απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και 

ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε 
πραγματικές συνθήκες µε την διαδικασία εξετάσεων 

ή και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή 
κατά την κρίση της και εφόσον έχουν εκτελεστεί 

στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της διακήρυξης, θα 

γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί 
το οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής του συστήματος.  

 

 

ΝΑΙ 

  

B11 Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :  

 Πλήρη σειρά τευχών µε οδηγίες 

συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUAL) 

στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

- ∆ύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operation 

Μanuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην 

Ελληνική γλώσσα και ένα(1) στην Αγγλική.  

 - Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής 

ασφάλειας του συγκροτήματος.  

 -Επισήμους καταλόγους (βιβλία), σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, µε όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του 

συγκροτήματος (Parts Books) στην ελληνική ή 

αγγλική γλώσσα.  

 

 

ΝΑΙ 

  

Β12 Εάν κατά την παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία του συγκροτήματος ανακύψουν 

προβλήματα, ελλείψεις, ή αμφιβολίες, δεν 
συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, 

ωσότου αυτά διευθετηθούν.   
 

 

 
ΝΑΙ 

  

 





 

 

 

 
 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΠΟΣΟ  

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ

ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη προμηθευτή 

…………………………………………………… , της υπ’ αριθμ. …………./… διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών 

και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού 

Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται 

στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση 

να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού 

γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 

την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την 

Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι 

για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα 

παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 





 

 

 

 
 

 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα ……………………… 

(Δ/νση οδός -  TK ………….   fax )………….. 

 

Προς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. …… ΕΥΡΩ ……………….. 

 

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

ανεπιφύλακτα, παραιτού0μενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και 

ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 

……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθμ. ………….σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αριθμ. διακήρυξης ……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ευρώ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ………………………………. 

Βεβαιούται 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. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας.  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 

ΠΡΟΣ :  
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ …………….. 

{Σε              περίπτωση              φυσικού              προσώπου:  
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)………………..(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή 
 

{Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία)………………….., (ΑΦΜ)…………..(Δ/νση)…………} 
ή 

 

 {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 
 

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. Β) (πλήρη 

επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. Γ) (πλήρη 

επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………, (συμπληρώνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα με 

διευκρίνιση εάν  περιλαμβάνει  ή  όχι  τον  ΦΠΑ),  για  την  καλή  λειτουργία  του  αντικειμένου  της  

υ π ’  α ρ ι θ μ  … … …  σύμβασης … … … … … . …………………….…………………………………..συνολικής 

αξίας……………………………..σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτηση σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας. 
 

Η παρούσα είναι διάρκειας ……………………..και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 
 

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

τέλος χαρτοσήμου. 
 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα  
Ν.Π.Δ.Δ.  και  στα  Ν.Π.Ι.Δ.  συμπεριλαμβανομένης και  της  παρούσης,  δεν  ξεπερνάνε  το  όριο  το  οποίο  
έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζα μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο  – ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……….. ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «………………» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………….. 

 

 

Στην Πάτρα σήμερα …………….. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφ’ ενός 

Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για 
την υπογραφή της παρούσας, από τον Διοικητή, κ. ………………, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 

Α2β/Γ.Π. οικ.53914/14-07-2016 (ΦΕΚ 401/26-07-2016 τ. υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 

φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω 
εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ.3 και άρθρο 7 παρ.8 περ.23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 

3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007. 

Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή». 

και αφ’ ετέρου 

Η  εταιρεία με την επωνυμία  «……………» που εδρεύει στην οδό …………………, τηλέφωνο: ……………, fax: 

…………….., ΑΦΜ ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ……………… με ΑΔΤ: 

…………………...  
Η εταιρεία στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υπ’ αριθμ. ………. διακήρυξη του διαγωνισμού, (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: ….., ΚΑΕ: ….., CPV: 

…………).      

2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ………… προσφορά της εταιρείας «…………….».   

3) Την υπ’ αριθμ. ……………… απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ……………). 

 

 

 
 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ. 
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προμηθευτής με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 

του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο 

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του 
αποδέχθηκε τον διορισμό.  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής των ποσοτήτων στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω 
προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 
τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από 
την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία 

ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 

προμήθειας όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α) τη Σύμβαση,  β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την υλοποίηση της προμήθειας που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με την προσφορά του και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη και τις ποσότητες όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

ΦΠΑ 

    

 

 
 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια …………. με ημερομηνία έναρξης ……….. και ημερομηνία λήξης …………..  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας μέσα  εντός ………… από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και 

με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.  Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται 
από τον ανάδοχο  και  η  παράταση  χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το μηχάνημα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Το ποσό 

ισούται με το  5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ ήτοι …………. €    
Η παρούσα εκδόθηκε στις  (ημερομηνία) …………… με τον αριθμό ………. της τράπεζας ……………..  

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης.  

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης όρου και σε διάστημα 

τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  

αναφέρονται παρατηρήσεις  ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση,  η επιστροφή  των ως  άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, για την αποκατάσταση των τυχόν 

ελαττωμάτων ή των ζημιών που μπορεί να προκληθούν. Το ποσό ισούται με το 3% του συμβατικού τιμήματος 

χωρίς ΦΠΑ ήτοι ………. €. Η παρούσα εκδόθηκε στις  (ημερομηνία) …………… με τον αριθμό ………. της τράπεζας 
……………..  

 
Η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση 

του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης, σε περίπτωσης δυσλειτουργίας που δεν έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει η 
εγγυητική καλής λειτουργίας ή  μέρος  αυτής  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν εισήγησης  της 

αρμόδιας  επιτροπής παραλαβής. 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ –ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα …………… από την 

οριστική παραλαβή. Κατά  την  περίοδο  αυτή,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και στα άρθρα της σύμβασης. 

 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου  

στους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται την 

έκπτωση του αναδόχου. 

 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας που 
αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 

ή μερικής, του αναδόχου, δύναται να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας.  
 

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή 
προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια και επομένως δεσμεύεται ότι είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων και της 

Αναθέτουσας Αρχής για τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, καθώς επίσης δεσμεύεται να 

αμύνεται  και  να  υπερασπίζεται  την  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά  οποιασδήποτε  έγερσης  αξιώσεων  ή 
απαιτήσεων τρίτων, να καλύπτει αποκλειστικά κάθε σχετική δαπάνη (δικαστική ή εξώδικη) καθώς και να 

αποκαθιστά κάθε ζημία. 
 

Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά, η οποία 
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής είναι  δυνατόν  να  θέσει  σε  κίνδυνο  την  ελεύθερη  και  

απρόσκοπτη  αξιοποίηση  της  προμήθειας, υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο δυνατόν να προβεί σε 

ενέργειες που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την 
εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την 

πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές 
τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 

αναθέτουσας αρχής.  

 
Το τίμημα για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό ………. € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι …………€ συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 
  α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

 

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής   

καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Αρχής   Εξέτασης   Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 

 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

 
2283/1994, ΦΕΚ 151/τΑ/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). 

 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 
εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του κόστους φόρτωσης, 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο « ……………..» (Κωδ. ΣΑ ……………) 

 

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την αναθέτουσα αρχή με  Κ.Α.  :…………………………….    

σχετική  πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …………… 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου ………..) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 209 του Ν. 4412/2016 

αντίστοιχα. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ΄όσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής που 

πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τους όρους της σύμβασης. Αν διαπιστωθεί 

διαφορά τότε θα πρέπει να ενημερωθεί ο ανάδοχος με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.  

 

H παραλαβή γίνεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ΄όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 
Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή μέσα στον 

οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

 

 

 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα  με  
το άρθρο 206 του Ν . 4412/2016.  

 

Ειδικότερα δεν κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

α) το μηχάνημα δεν παραδοθεί και δεν εγκατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Αν ο ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το 
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας 
αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
α) ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας (η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής). 
 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανώτερη βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και θα παρακρατούνται 

από την επομένη πληρωμή του.  
 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η 
προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη σύμβαση με Φ.Π.Α. και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

 
Ακόμη μπορεί να επιβληθεί ο αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Η αρμόδια επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της καθώς και τα εξουσιοδοτημένα άτομα από την 

αναθέτουσα αρχή οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά θέματα, εμπορικά ζητήματα, μεθόδους κατασκευής 

ή λειτουργίας που αφορούν τον ανάδοχο. 
 

 
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με τη δέουσα προσοχή και 

επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών όπως περιγράφονται 
στην προσφορά του, στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και στα άρθρα της παρούσας. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που κοινοποιούνται 

εγγράφως.     

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφ’ όσον κληθεί από την αναθέτουσα αρχή, να παρίσταται σε οποιαδήποτε τακτική 

ή έκτακτη συνεδρίαση προσκομίζοντας και παρουσιάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν. 

 
Ο  ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί υπεύθυνα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το δημόσιον συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. 

 
Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 

αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ’ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του συνολικού ποσού της σύμβασης. 

 
Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας και δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

 

Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά ή κλοπή του εξοπλισμού μέχρι την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  ένωση/  κοινοπραξία,  τα  μέλη  που  την αποτελούν  θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της α ναθέτουσας α ρχής.  Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 

περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  ένωση / κοινοπραξία  και  κατά  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της 
σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο  

ή λόγω  ανωτέρας  βίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός  

εκ  των  μελών  που  απαρτίζουν  τον  ανάδοχο,  η  σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται  και  οι 
απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφ’ όσον 

αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.  
 

Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι 

της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας  αρχής που εξετάζει  αν  εξακολουθούν  
να  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης.  

 
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της 
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 

των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ο ανάδοχος χωρίς τη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές  
πληροφορίες  που  του  δόθηκαν  ή  που  ο  ίδιος  ανακάλυψε  κατά  την  εκτέλεση  της προμήθειας, ούτε 

κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με  τη  σύμβαση, 
υποχρεούται δε  να  μεριμνά  ώστε το  προσωπικό  του, οι  υπεργολάβοι  του  και  κάθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η α ναθέτουσα α ρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 
την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη   

γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας 
α ρχής  για την  καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους  της σύμβασης σε Τράπεζα της 

επιλογής του η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
i. Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και 

 
αναθέτουσας αρχής. 

 

ii. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του 
εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης. 

iii. Σε  περίπτωση  που  για  λόγους  που  άπτονται  των  συμβατικών  σχέσεων  μεταξύ  αναδόχου  και 
αναθέτουσας αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 

αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός  

ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  έναντι  της εκδοχέως Τράπεζας.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπό του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 καθώς και το άρθρο 145 του Ν.  
4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης. 

 

Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας 
αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της σύμβασης. 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ο  ανάδοχος  φέρει τον κίνδυνο  για κάθε  ζημία ή απώλεια π ο υ  τ υ χ ό ν  π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί  κ α τ ά  
τ η ν  δ ι ά ρ κ ε ι α  εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, υποχρεούμενος σε 

περίπτωση ζημιάς, φθοράς, ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάσταση. Μετά την οριστική 

παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή. 
 

Ο ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής οπότε η κυριότητα 
μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 
αναθέτουσας α ρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή 

ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο ή 
τους υπεργολάβους του εφ΄όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την  
πραγματοποίηση  της  προμήθειας που απορρέει  από  την  χρήση  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας, αδειών, 

σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του. 
 

Ο α νάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα α ρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του ίδιου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την 
υλοποίηση της προμήθειας. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δικές του δαπάνες την Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνοντας το κόστος 
κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή 

εκπλήρωση του συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  αποζημιώσει πλήρως  την  αναθέτουσα  αρχή για κάθε  ζημία,  που  θα υποστεί 
από πλημμελή εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον 
ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών 

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ποσοτήτων, γίνει η 

πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος, εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται 
ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

 

α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση.   
β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.  
 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα 
μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 
-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ΄115).  

-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
-Ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.  

-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
   

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του 

συγκροτήματος, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων συντήρησης & επισκευής όπως αναπλήρωση 
σε υγρό ήλιο (στην περίπτωση που οι απώλειες σε υγρό ήλιο δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό)- service kit- κλπ, 

διάθεση όλων των αναβαθμίσεων του λογισμικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο, με 
εξαίρεση των αναλωσίμων λειτουργίας/χρήσης τα οποία είναι τα μέσα αποθήκευσης (cd, dvd, usb stick), φιλµ, 

χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά, σύριγγες εγχυτών (πλήν των αρχικών για επίδειξη λειτουργίας) και τα οποία να 
υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας.  

 

Να προσφερθεί σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) για τα υπολογιστικά συστήματα που θα εγκαταστήσει ο 
ανάδοχος. Ύστερα από μελέτη των υπαρχουσών συνθηκών κλιματισμού και μετά από συνεννόηση με την 

αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να παραχωρήσει και να τοποθετήσει με δικά του έξοδα κάθε απαραίτητο επιπλέον 
σύστημα διαμόρφωσης συνθηκών κλιματισμού/εξαερισμού χώρων για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του 

συγκροτήματος και την άνετη εργασία του προσωπικού  σε όλους τους χώρους που περιέχουν τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. Επίσης υποχρεούται να τοποθετήσει εντός του χώρου του μαγνητικού τομογράφου αναμονές 
φαρμακευτικών αερίων.  

 
Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση του συστήματος περιλαμβάνει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού (και τον 

παρελκόμενο εξοπλισμό), τα οποία θα καλύπτονται πλήρως επίσης στην ανωτέρω εγγύηση, πλην των αρχικώς 

αναφερόμενων εξαιρουμένων αναλωσίμων. 
 

Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη από την 

διακήρυξη εκπαίδευση του προσωπικού. 
Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. 

 
Ο διαγωνιζόμενος υπoχρεούται να αναφέρει τον μέγιστο ετήσιο χρόνο down time του μηχανήματος, ο οποίος να 

μην υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. Δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο down time ο χρόνος των 
προληπτικών συντηρήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

επεκτείνει το χρόνο του συμβολαίου συντήρησης (δυο μέρες για κάθε μια ημέρα πέραν του ορίου down time).  

 
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση των αντίστοιχων 

μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων 
θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα αντίστοιχα 

διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα.  

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη 
συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται απαράβατοι όροι, οδηγούν σε απόρριψη των 

προσφορών. 





 

 

 

 
 

 

 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχής δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου 

συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτός των αναλωσίμων που αναφέρεται με σαφήνεια ανωτέρω ότι 

εξαιρούνται. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) 

συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και με έγγραφη δέσμευση του 
κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 

93/42/EEC. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των 
δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται και με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με 
ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 
Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυμεί η 

αναθέτουσα αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συγκροτήματος (περιλαμβανομένου του 
παρελκόμενου εξοπλισμού) με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, μέχρι τη 

συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή αυτού σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι 

ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει επ’ ακριβώς οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, η οποία θα κατατεθεί 
μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό 

στην χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, του 
προμηθευόμενου εξοπλισμού.  

 

Το εν λόγω κόστος που δεσμεύει με ρητή δήλωση του τον ανάδοχο, σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων και μέχρι 
την συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην της τιμαριθμικής (δηλαδή του 

μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κόστος συμμετέχει 
στην διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής η οποία με τη σειρά της συνυπολογίζεται στον καθορισμό της 

συμφερότερης προσφοράς, όπου συμφερότερη προσφορά (Σπ) είναι εκείνη για την οποία προκύπτει η μικρότερη 

τιμή από την διαίρεση: συγκριτική τιμή / βαθμολογία. 
 

Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, προς τον ανάδοχο, για παροχή 

ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ και εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα 

πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρι συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.  
 

Ως χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και όχι πέραν των εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού, με επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων(σχετ. άρθρο 26 του Κ.Π.Δ ), ή να 
μετατίθεται. 

 
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης έκπτωτου του 

προμηθευτή. 

 
Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και μετά από επίσκεψη στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο Μαγνητικός 

τομογράφος, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα του διαθέσιμου χώρου, του δικτύου και του 
πληροφοριακού συστήματος (PACS) του Νοσοκομείου  (κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα και το Τμήμα 

Πληροφορικής) ώστε να πραγματοποιήσει με δική του αποκλειστικά ευθύνη όλες τις απαιτούμενες εργασίες και 
ενέργειες (κατάλληλη διαμόρφωση, εγκαταστάσεις, κλπ), ούτως ώστε το προς προμήθεια σύστημα να παραδοθεί 

στους χρήστες σε πλήρη και κανονική λειτουργία και  σύμφωνα τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 
 





 

 

 

 
 

 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος στο χώρο τοποθέτησης 

και παραμονής του, µε βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος, µε δικό του ειδικευμένο και 

ασφαλισμένο προσωπικό, στον διαθέσιμο προς τούτο χώρο, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη και να το 
παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα µε τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 

κανονισμούς του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τη συνδρομή 

των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα.  
 

 
Για την ηλεκτρική τροφοδοσία όλου του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένου και  

του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης όπως 
συνθήκες λειτουργίας (αερισμός κλπ), ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού 

πίνακα διανομής κατάλληλης ισχύος (με ενσωματωμένο το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό) και της σχετικής 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τροφοδοσίας του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 

Η παροχή του ανωτέρω πίνακα να γίνεται απευθείας από τα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης του κτιρίου της νέας 
πτέρυγας. Η εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου μέχρι το πεδίου χαμηλής και η εγκατάσταση του 

απαιτούμενου διακοπτικού υλικού εντός του πεδίου να γίνει από προσωπικό του Αναδόχου με τις απαιτούμενες 

άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό τις υποδείξεις του Τεχνικού τμήματος του 
Νοσοκομείου. 

 
Το Νοσοκομείο θα παρέχει την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική προσφορά του να αναφέρει με σαφήνεια, επί ποινή απόρριψης, την συνολική 
Ενεργειακή Κατανάλωση της συνολικής εγκατάστασης μαζί με όλον τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό (π.χ. 

αερισμό-ψύξη κλπ). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει με σαφήνεια την μέγιστη 
απαιτούμενη Ηλεκτρική Ισχύ, βασιζόμενος στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του προσφερόμενου 

εξοπλισμού της εγκατάστασης. 
 

Η τροφοδοσία της εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί από τα πεδία του Μ/Σ Νο3 σε κανονική παροχή (όχι Η/Ζ). Η 

θέση των ΓΠΧΤ στο υπόγειο του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας βρίσκεται περίπου σε απόσταση 50 μ. από τον χώρο 
εγκατάστασης. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει κατά το δυνατόν μέσα από τις υπάρχουσες σχάρες καλωδίων και 

κανάλια με οριζόντια και κάθετη όδευση. 
Σε περίπτωση που κατά τη στιγμή της εγκατάστασης, η διαθέσιμη ισχύς του Μ/Σ Νο3 δεν επαρκεί  για την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, η εγκατάσταση θα δίνει στα πεδία χαμηλής του Μ/Σ Νο2. 

 
Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως 

ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του 
συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και 

ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες. Όλα τα 
είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια 

συγκροτήματος, 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. Ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της 

ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό 
και ο ανάδοχος 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.  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την 

Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά 
καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την 

πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 
 

 

 
 

 





 

 

 

 
 

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση στους χρήστες (Τεχνολόγους, Ιατρούς, 

Ακτινοφυσικούς) επί της λειτουργίας του συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων 
του, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, µε έναρξη μετά την εγκατάσταση του 

συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού, και θα έχει ολοκληρωθεί µε την οριστική 
παραλαβή του συγκροτήματος, καθώς και μία επαναληπτική μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας εφόσον ζητηθεί. Η εν λόγω εκπαίδευση θα γίνει από ειδικούς (Specialists) των οποίων τα 

πιστοποιητικά θα πρέπει να αποδεικνύουν την καταλληλότητα και τα προσόντα τους στο υπό εγκατάσταση 
σύστημα και τεχνολογία.  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική 
παραλαβή του συγκροτήματος και εφόσον του ζητηθεί, θα παράσχει επιπλέον μία τουλάχιστον ανάλογη 

εκπαίδευση χρηστών (τεχνολόγων, ιατρών) ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης 

αμοιβής, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού, με την προϋπόθεση ύπαρξης συμβολαίου πλήρους συντήρησης. 
 

Με την λήξη της εγκατάστασης και αφού η επιτροπή παραλαβής, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ακτινοφυσικό 
του νοσοκομείου, βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνο µε την προσφορά του αναδόχου, μετά από 

λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και 
όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες µε την διαδικασία εξετάσεων ή και δοκιμές στις οποίες θα 

το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της και εφόσον έχουν εκτελεστεί στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής του συστήματος.  
 

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει:  

 Πλήρη σειρά τευχών µε οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. 

- ∆ύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operation Μanuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα και 

ένα(1) στην Αγγλική.  

 - Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος.  

 -Επισήμους καταλόγους (βιβλία), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, µε όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών 

του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.  

 

Εάν κατά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του συγκροτήματος ανακύψουν προβλήματα, 

ελλείψεις, ή αμφιβολίες, δεν συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, ωσότου αυτά διευθετηθούν.   

 
ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η σύμβαση. 

β) Η νομοθεσία δημόσιων προμηθειών. 
γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου. 
 

Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά.  

Αντίκλητος του αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 
αναθέτουσα αρχή ορίζεται με την παρούσα ο ………………………………. Η κοινοποίηση εγγράφων 

από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλεομοιοτυπία.  
 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 

Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 
176 του Ν. 4412/2016. 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας 
ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με 

εφαρμοστέο το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
 

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως 

έπεται και έλαβε από ένα πρωτότυπο αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»| 

 

 

                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                 «…………………..………..» 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
 

 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 

δήλωση επιτρέπει στις συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

-δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 

από τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 

-πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος παρέχει τους συνδέσµους για 

τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει 

άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι 

οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν 

η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής. 

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

-στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ καθορίζοντας 

τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής 

-στη συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς 

και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked 

Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), 

εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ 

καθώς και θέµατα τεχνικά και εφαρµογής του eEEEΣ. 

3. Ποια είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση 

σε διαγωνισµούς που διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 

Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των διατάξεων του 
ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 

φορείς να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής: 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

Ι. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυµούν για τον 
εκάστοτε διαγωνισµό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύπου XML 

και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σηµειώνονται τα εξής: 

-Το αρχείο XML παράγεται άµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εξαγωγή». 

-Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 
περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, 
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισµού της δηµόσιας 

σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

-το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 

έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο, 

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και 

-το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισµών που 
διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στην διακήρυξη 

(ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) 

σε µορφή pdf (Αποφ. 56902/215 (Β' 1924)) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

73 του Ν. 4412/16 και την διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να 
εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή αρχείου 

PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το 
εξής: 

 

Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 
λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, 

όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

διαγωνισμού, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 
δηµιουργούν το EΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον 

εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 

και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν 
στο σχετικό διαγωνισμό.  





 

 

 

 
 

 

 

Μέρη και ενότητες  

Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη και ενότητες: 

Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προµήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα. 

Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα. 

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισµού: 

Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του 
άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρµογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για 

τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν να αποφασίσουν 
να εφαρµόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισµού). 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρµογή 
τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση 

τελεσίδικης και δεσµευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρµογή τους είναι επίσης 

υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν να 

αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού. Να σηµειωθεί ότι η εθνική 
νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών µπορεί να καθιστά τον αποκλεισµό υποχρεωτικό επίσης και όταν 

η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσµευτική). 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες µπορεί να 

αποκλείονται οικονοµικοί φορείς· τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις 
αναθέτουσες αρχές την εφαρµογή αυτών των λόγων αποκλεισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 80 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές 

είτε όχι, µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού ή 

µπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος µέλος να το πράξουν). 

∆: Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους 

µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. 

 

Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα. 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Μέρος V. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
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