
      

                     

                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ                                                          
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                     

        «ΛΑΪΚΟ» Αθήνα, 06-07-2018
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 – ΓΟΥΔH Αριθμ.πρωτ.: 10090
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΛΓΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2061850
FAX: 213-20161778

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    180/201  8  

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RIS-PACS

CPV 48000000-8
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ν.Π.Δ.Δ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΛΑΪΚΟ”

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 0030

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διαδικτυακή πύλη: www  .  promitheus  .  gov  .  gr   
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια εξοπλισμού για το σύστημα εγκατάστασης 
RIS-PACS

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 48000000-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 119.412,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Υποβολή: 
Από  09/07/2018 έως 30/07/2018
Έντυπη Προσφορά: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά 
της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή 
εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Υποβολή: στη διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής:
Αγ. Θωμά 17, 11527, Γουδή, Αθήνα, Τμήμα 
Γραμματείας / Πρωτόκολλο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (2) μήνες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€)

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες προθεσμία που αρχίζει 
από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α.Δ.Α. 7ΜΝΤ4690Ω8-ΥΨΘ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (Κ.Α.Ε.) 9543α

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΧΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Σ. 12/21-03-2018  (Θ. 1ο ΕΗΔ)  
ΑΔΑ: 6ΞΥ6490Ω8-ΦΝΔ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.926,00 € (2% επί της καθαρής αξίας της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 06-07-2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 06-07-2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ www  .  laiko  .  gr   06-07-2018
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Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Του  Ν.  3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το 

Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  άλλες  διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

3. Του  Ν. 4270/2014  (ΦΕΚ  Α  143/28-6-2014):  Αρχές  δημοσιονομικής 
διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

4. Του  Ν.  2690/1999 κυρώσεις  του  κώδικα  διοικητικής  διαδικασίας  και 
άλλες διατάξεις.

5. Το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ»

6. Το Ν.  4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26-3-2014)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις»

7. Του  Ν.  3886/2010,  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων(ΦΕΚ 173/Α/30-9-10).

8. Το  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  Α/120/29-5-2013) «  Εθνικό  Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

9. Του  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) 

10. Το  Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ  204/Α΄)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007 
(πτωχευτικός  κώδικας)  –  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και 
άλλες διατάξεις».

11. Το  Ν.  3861/2010 (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, 
διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

Β. Τις αποφάσεις:
1. Της  Απόφασης  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/21-10-2013  Τ.Β.)  «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Την υπ’  αριθμ. 10516/02-03-2018 Απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. 

Αττικής  για  οικονομική  επιχορήγηση  στο  Γ.Ν.Α.  «Λαϊκό»,  με  Α.Δ.Α.: 
7Δ8Θ469Η26-ΟΛΧ.

3. Την  υπ’  αριθμ.  23/06-06-2018  (θέμα  26ο)  (Α.Δ.Α.:  7ΧΣΨ4690Ω8-ΚΤΥ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Νοσοκομείου περί έγκρισης 
των τεχνικών προδιαγραφών και της υπ’ αριθμ. 12/21-03-2018 (θέμα 1ο 

ΕΗΔ)  (ΑΔΑ:  6ΞΥ6490Ω8-ΦΝΔ)  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.
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4. Την  υπ.  αριθμ.  958/05-07-2018  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: 
7ΜΝΤ4690Ω8-ΥΨΘ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) για την προμήθεια εξοπλισμού για το σύστημα εγκατάστασης RIS-PACS του 
Νοσοκομείου.

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 
119.412,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Η  δαπάνη  για  την  αγορά  των  υλικών  θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις 
επιχορηγήσεις του Νοσοκομείου από την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής.

3. O διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση της  πλατφόρμας  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος,  ύστερα 
από κανονική προθεσμία είκοσι  δύο (22)  ημερών,  από την  ημερομηνία 
ηλεκτρονικής  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ/  ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ 
ΕΣΗΔΗΣ.

4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ
ΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.go
v.gr

06/07/2018 09/07/2018
Ώρα 10:00

30/07/2018
Ώρα 15:00

03/08/2018
Ώρα 12:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία 
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  Σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της 
παρούσης.
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5. Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  αιτούνται  μέσω  του  συστήματος  την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 
τους όρους χρήσης ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

α.  Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 
του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

β. Οι  οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT Identification 
Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  στο 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής 
Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

γ. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική.

- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείο .pdf με επίσημη 
μετάφραση  στην  ελληνική,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο 
κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να 
δηλώνονται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή 
πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, στην αναθέτουσα αρχή. 
6. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
7. Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 
Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
8. Σε  περίπτωση  ένωσης  εταιρειών,  οι  προσφορές  υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο σύστημα από ένα μέλος της ένωσης, κατά προτίμηση από το μέλος 
από το οποίο προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης (το οποίο δηλώνεται στο 
συμφωνητικό  που  υπογράφεται  μεταξύ  των  μελών),  αφού  έχει  εγγραφεί  ως 
«οικονομικός φορέας» στο σύστησα. 
9. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του  ΕΣΗΔΗΣ  και  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή.  Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών 
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

5



ΑΔΑ: 66974690Ω8-9ΓΘ



10. Ο  προσφέρων  προμηθευτής,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει,  εμπροθέσμως, 
ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  ή  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
11. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου του  Νοσοκομείου  κατόπιν  σχετικής  γνωμοδότησης  της 
Επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του διαγωνισμού,  βασιζόμενη  στο 
οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης.
12. Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  τμήματα  που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄

5.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Αθηνών  «ΛΑΪΚΟ»  προκηρύσσει  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), για την προμήθεια 
εξοπλισμού  για  το  σύστημα  εγκατάστασης  RIS-PACS,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
119.412,00 €, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  Μ/Μ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α 
24% ΣΥΝΟΛΟΝ

Η 1012109

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 1 10.000,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00

Η 1012110 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΟΘΟΝΕΣ  2MP ΤΕΜ 5 2.600,00 13.000,00 3.120,00 16.120,00

Η 1012110 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΟΘΟΝΕΣ  3MP ΤΕΜ 6 3.500,00 21.000,00 5.040,00 26.040,00

Η 1012110 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΟΘΟΝΕΣ  5MP ΤΕΜ 2 6.300,00 12.600,00 3.024,00 15.624,00

Η 1012111 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 10 1.850,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00
Η 1012112 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΜ 6 1.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00
Η 1012113 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΕΜ 4 3.800,00 15.200,00 3.648,00 18.848,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ: 119.412,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 RIS-PACS

Στο Νοσοκομείο yπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα RIS -PACS για την καλύτερη 

λειτουργία  και  εξάπλωση  του  οποίου  το  Νοσοκομείο  θέλει  να  προβεί  σε  προμήθεια 

επιπλέον εξοπλισμού αλλά και  λογισμικού για την καλύτερη λειτουργία και  την κάλυψη 

αναγκών σε εξοπλισμό για την πλήρη εξάπλωση του σε όλο το νοσοκομείο αλλά και την 

προσθήκη καινοτόμων υπηρεσιών τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τους ιατρούς του 

Νοσοκομείου.  Στα  πλαίσια  αυτά  προχωρά  στην  διαδικασία  προμήθειας  των  παρακάτω 

λογισμικών και υλισμικού.

1) Εφαρμογή Συνεργατικής Ιατρικής για τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ιατρών 

εντός και εκτός νοσοκομείου αλλά και τη δυνατότητα των ιδίων των ασθενών να 

έχουν πρόσβαση στις  ακτινοδιαγνωστικές  τους εξετάσεις  μέσα από εφαρμογή η 

οποία θα τους δίνει  και τη δυνατότητα να κοινοποιούν τις εξετάσεις τους στους 

ιατρούς της αρεσκείας τους.

2) Πέντε  (5)  Ιατρικές  Διαγνωστικές  Οθόνες  2MP  για  την  κάλυψη  των 

ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων από Αξονικό Τομογράφο – Υπέρηχους – Μαγνητικό 

Τομογράφο.

3) Έξι (6) Ιατρικές Διαγνωστικές Οθόνες 3MP για την κάλυψη των ακτινοδιαγνωστικών 

εξετάσεων πλέον από αυτές που καλύπτονται από τις οθόνες 2MP και από ψηφιακά 

ακτινοσκοπικά – Κλασικά Ακτινοσκοπικά.

4) Δύο (2) Ιατρικές Διαγνωστικές Οθόνες 5MP για τη διάγνωση των μαστογραφιών 
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5) Δέκα (10) Διαγνωστικούς Σταθμούς εργασίας για χρήση από τους Ακτινοδιαγνώστες.

6) Έξι (6) Τερματικά για χρήση από τις γραμματείες του ακτινοδιαγνωστικού

7) Τέσσερις   (4)  Ψηφιακούς Εγγραφείς  για  την εκτύπωση ψηφιακών δίσκων με  τις 

εξετάσεις και τις διαγνώσεις.

Εφαρμογή Συνεργατικής Ιατρικής.
Το Νοσοκομείο στα πλαίσια της ανάπτυξης του πληροφοριακού του συστήματος επιθυμεί 

να εισάγει  σύστημα συνεργατικής ιατρικής το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί  και  να 

λειτουργεί απρόσκοπτα συνεργαζόμενη με το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό RIS -PACS που 

υπάρχει  στο  Νοσοκομείο.  Η  εφαρμογή  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  παρέχει  τις  παρακάτω 

δυνατότητες.

Α) Σε επίπεδο ασθενούς

Ο  ασθενής  αφού  θα  έχει  πιστοποιηθεί  στο  Νοσοκομείο  θα  λαμβάνει  κωδικό 

αυθεντικοποίησης και θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις εξετάσεις αλλά και στα πορίσματα 

που  αφορούν  μόνο  τον  ίδιο  .  Ο  ασθενής  θα  μπορεί  να  αναθέτει  με  ειδικό  τρόπο  τη 

δυνατότητα σε εξωτερικό ιατρό της θέασης και συμπληρωματικής διάγνωσης μέσα από το 

πιστοποιημένο  (CE  IIA)   Zero  Footprint  Web  Browser  που  υπάρχει  εγκατεστημένο  στο 

Νοσοκομείο  η  οποία  όμως  θα  αποτελεί  συμπλήρωση  της  αρχικής  διάγνωσης  του 

ακτινοδιαγνωστικού  τμήματος  του  Νοσοκομείου.  Με  αυτό  τον  τρόπο  οι  ασθενείς  θα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις τους που έχουν εκτελεστεί στο Νοσοκομείο. Οι 

ιατροί  που  θα τους  έχουν  ανατεθεί  οι  εξετάσεις  θα μπορούν να έχουν  πρόσβαση στις 

εξετάσεις  που τους έχουν αναθέσει  οι  ασθενείς  και  όχι  στο σύνολο των εξετάσεων του 

ασθενούς. Η εφαρμογή συνεργατικής ιατρικής θα μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα στον 

ασθενή ή στον γιατρό στον οποίο έχει δοθεί η συναίνεση για την προβολή των εικόνων να 

κατεβάζει τις εικόνες των εξετάσεων. Το σύστημα θα πρέπει να κρατά την ιστορικότητα τόσο 

για τις αναθέσεις όσο και για τις εξετάσεις που έχουν κατέβει από το σύστημα. Με τη λήξη 

του χρόνου ανάθεσης οι εξετάσεις δεν θα είναι προσβάσιμες πλέον από τον χρήστη που 

έχουν ανατεθεί.

Παράλληλα ο πολίτης – ασθενής θα μπορεί να εξασκήσει και το δικαίωμα στη λήθη που 

προβλέπεται  χωρίς  σε  καμία  περίπτωση  όμως  να  διαγράφονται  οι  εξετάσεις  και  οι 

διαγνώσεις του από το σύστημα. Σε πρώτο χρόνο απλά θα πρέπει να σημαίνονται ώστε 

όταν ξεκαθαρίσει ολοκληρωτικά η διαδικασία να μπορεί το νοσοκομείο να πράξει ανάλογα.

Β) Σε επίπεδο Ιατρών

Οι ιατροί θα μπορούν να ζητήσουν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ασθενείς δεύτερη γνώμη 

για έναν ασθενή από άλλο πιστοποιημένο ιατρό εντός ή εκτός νοσοκομείου. Οι ιατροί στους 
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οποίους θα κοινοποιούνται οι εξετάσεις θα λαμβάνουν τα στοιχεία ανωνυμοποιημένα ώστε 

να διαφυλάσσετε η ιδιοτικότητα των ασθενών αλλά και τα προσωπικά τους δεδομένα.  Οι 

ιατροί  που  θα  τους  έχουν  κοινοποιηθεί  οι  εξετάσεις  θα  μπορούν  πάλι  μέσα  από  τον 

πιστοποιημένο Zero Footprint Web Viewer που υπάρχει εγκατεστημένος στο νοσοκομείο να 

δουν  τις  εξετάσεις  και  να  συμπληρώσουν  σχόλια  σε  ειδικό  χώρο.  Τα  σχόλια  αυτά  θα 

εμφανίζονται στις καρτέλες του ασθενούς ώστε να βοηθούν τους ιατρούς να καταγράψουν 

τα πορίσματα. Οι ιατροί θα μπορούν να κάνουν ανάθεση στην συνεργαζόμενη κοινότητα 

ιατρών που μπορούν να βοηθήσουν και είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του έργου.

Οι ιατροί θα μπορούν να αναθέσουν οποιαδήποτε εξέταση είτε σε συγκεκριμένο ιατρό είτε 

σε  ολόκληρη  την  κοινότητα  είτε  σε  τμήμα  της  κοινότητας  το  οποίο  θα  έχει  κάποια 

χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Στο Νοσοκομείο Λειτουργεί διασύνδεση με το νεφοϋπολογιστικό κέντρο Harmoni του ΕΔΕΤ. 

Εάν οι εξετάσεις των ασθενών έχουν σβηστεί από το Νοσοκομείο και υπάρχουν μόνο στο 

Harmoni τότε το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει τον πολίτη η τον Ιατρό και να κατεβάζει  

τις εικόνες μετά από επαλήθευση των διαπιστευτηρίων του πολίτη ή του ιατρού αντίστοιχα. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο ιατρός που του έχουν κοινοποιηθεί οι εξετάσεις είτε είναι από 

ασθενή είτε από ιατρό θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει όλες τις ενέργειες από το Web 

Viewer. Η διασύνδεση με το εγκατεστημένο Evorad Zero footprint Web Viewer βαρύνει τον 

υποψήφιο ανάδοχο στο σύνολο της.

Διαγνωστικές Οθόνες 2MP
Το  Νοσοκομείο  θέλει  να  προμηθευτεί  πέντε  (5)  έγχρωμες  οθόνες  έγχρωμες  (IPS) 

πιστοποιημένες ιατρικές οθόνες (CE Medical Device Directive) . Οι οθόνες θα λειτουργούν 

σε ζεύγος ή κατά μόνας και θα πρέπει να έχουν διαγώνιο τουλάχιστον 54,1 cm ή 21,3’’. Οι  

οθόνες αυτές θα πρέπει να έχουν ανάλυση ίση η καλύτερη από 1200 Χ 1600. Οι οθόνες θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διαγνωστική διαδικασία του αξονικού τομογράφου των υπερήχων 

και του μαγνητικού τομογράφου. Οι οθόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από Πενταετή (5) 

εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Διαγνωστικές Οθόνες 3MP
Το  Νοσοκομείο  θέλει  να  προμηθευτεί  έξι  (6)  έγχρωμες  (IPS)   πιστοποιημένες  ιατρικές 

οθόνες (CE Medical Device Directive) . Οι οθόνες θα λειτουργούν σε ζεύγος και θα πρέπει να 

έχουν διαγώνιο τουλάχιστον 54,1 cm ή 21,3’’. Οι οθόνες αυτές θα πρέπει να έχουν ανάλυση 

ίση  η  καλύτερη από  1536  Χ  2048.  Οι  οθόνες  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τη  διαγνωστική 
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διαδικασία των κλασικών και ψηφιακών ακτινοδιαγνωστικών του Νοσοκομείου. Οι οθόνες 

θα πρέπει να συνοδεύονται από Πενταετή (5) εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Διαγνωστικές Οθόνες 5MP
Το Νοσοκομείο θέλει να προμηθευτεί δύο (2) μονόχρωμες πιστοποιημένες οθόνες  5MP για 

να  διαγνώσουν  οι  Ακτινοδιαγνώστες  τις  μαστογραφίες  (MAMO)  των  ασθενών  του 

Νοσοκομείου. Οι οθόνες πρέπει να φέρουν την σήμανση CE (Medical Device Directive).

Οι  οθόνες θα λειτουργούν σε ζεύγος και  το μέγεθος  της κάθε  μίας θα πρέπει  να  είναι 

τουλάχιστον  54,1cm  ή  21,3’’  αντίστοιχα.  Η  ανάλυση  της  οθόνης  θα  πρέπει  να  είναι 

τουλάχιστον 2048 Χ 2560. Παράλληλα οι οθόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από πενταετή 

(5) εγγύηση.

Σταθμοί Εργασίας PACS
Το  Νοσοκομείο  επιθυμεί  να  προχωρήσει  με  την  προμήθεια  τουλάχιστον  10  σταθμών 

εργασίας με επεξεργαστή Intel® Xeon® Processor E5-1620 v3 (4C, 3.6GHz, Turbo, HT, VT-x, 

10MB)  ή  καλύτερο για  την  διαγνωστική  διαδικασία  μέσω της  πλατφόρμας  PACS  για  το 

σύνολο  των  ακτινοδιαγνωστικών  εργαστηρίων  του  Νοσοκομείου.  Οι  σταθμοί  αυτοί  θα 

εγκατασταθούν  στα  ακτινοδιαγνωστικά  εργαστήρια  και  η  εγκατάσταση  και  θέσει  σε 

παραγωγική λειτουργία θα γίνει από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 

Να  διαθέτουν  λειτουργικό  σύστημα Windows 10  Professional  64-bit  ή  καλύτερο,  μνήμη 

RAM μεγαλύτερη ή ίση των 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 ECC, σκληρό δίσκο μεγαλύτερο ή 

ίσο του 1ΤΒ 7200 RPM SATA,  RAID1.  Επιπλέον,  να διατίθεται  οπτικός δίσκος DVD+/-RW 

Drive, καθώς επίσης τροφοδοτικό >= 400W. Λόγω της αναγκαιότητας σύνδεσής τους με δύο 

(2) διαγνωστικές οθόνες και μία (1) απλή οθόνη, θα πρέπει να διατίθενται οι απαραίτητες 

συνδέσεις  επέκτασης  και  κατ’  ελάχιστον  οι  ακόλουθες:  PCIe  x16,  3xPCIe  full  height,  2x 

USB3.0. 

Τέλος,  θα πρέπει  να  διατεθεί  πολύπριζο  προστασίας  από υπερτάσεις/αιχμές  έντασης  5 

θέσεων CEE 7 Schuko με διακόπτη ενεργοποίησης και 1.5m καλώδιο τουλάχιστον. 

Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Τερματικά RIS
Ο  ελάχιστος  αριθμός  τερματικών  σταθμών  RIS  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του 

νοσοκομείου είναι έξι  σταθμοί,  οι οποίοι  θα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Ο 

επεξεργαστής θα πρέπει να είναι intel i5 -6500, 6ης γενιάς (4 C, 3.2 GHz, 6 MB) ή καλύτερος.  

Η κύρια μνήμη RAM να είναι τύπου DDR3 non-ECC, χωρητικότητας τουλάχιστον 8 GB (1x8 
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GB) συγχρονισμένη στα 1600 MHz. Επιπλέον, ο σκληρός δίσκος των τερματικών θα  πρέπει 

να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB, με ταχύτητα περιστροφής στις 7200 rpm και 

σύνδεση  μέσω  θύρας  SATA.  Το  τροφοδοτικό  να  είναι  ελάχιστης  ισχύος  300W.  Όλοι  οι  

σταθμοί εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν οπτικό δίσκο ανάγνωσης/εγγραφής DVD (DVD 

+/- RW Drive) και συνδέσεις επέκτασης PCIe x16, 3xPCIe full  height και 2 θύρες USB 3.0 

τουλάχιστον. Ακόμη, το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας θα είναι windows 10 

professional  64-bit  ή  καλύτερο.  Όλοι  οι  σταθμοί  εργασίας  πρέπει  να  συνοδεύονται  από 

πολύπριζο  προστασίας  από  υπερτάσεις/αιχμές  έντασης,  5  θέσεων  CEE  7  Schuko  με 

διακόπτη ενεργοποίησης και τουλάχιστον 1.5 m καλώδιο. Η οθόνη των τερματικών σταθμών 

RIS πρέπει να είναι τεχνολογίας LED, 21 ιντσών τουλάχιστον και ανάλυση στα 1920 x 1080 

pixels. Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει αν συνοδεύονται από διετή εγγύηση

Εκτυπωτές Ψηφιακών Δίσκων
Στο  Νοσοκομείο  υπάρχουν  απεριόριστες  άδειες  λογισμικού  evorad  Mediaburn  για  την 

εγγραφή ψηφιακών δίσκων και τον περιορισμό των εκτυπώσεων σε φιλμ. Το Νοσοκομείο 

επιθυμεί να προμηθευτεί  Τέσσερις (4) εκτυπωτές ψηφιακών δίσκων οι οποίοι θα πρέπει 

να  παρέχουν  τη  δυνατότητα  λειτουργίας  με  το  υπάρχον  λογισμικό  και  την  δυνατότητα 

σύνδεσης με το υπάρχον σύστημα evorad PACS.  Επιπλέον,  θα πρέπει να είναι εφικτή η 

αυτόματη εκτύπωση των στοιχείων της εξέτασης και του ονόματος του ασθενή καθώς και 

του λογότυπου του Νοσοκομείου στην επιφάνεια του CD/DVD.

Θα  πρέπει  να  διαθέτουν  δύο  CD/DVD  Drives  με  ταχύτητα  εγγραφής  τουλάχιστον  18x 

DVD±R/CD-R,  καθώς  επίσης  να  παρέχουν  την  δυνατότητα  επανεγγραφής  εξετάσεων  σε 

επανεγγράψιμα  CD/DVD  (CD-RW,  DVD-RW).  Ακόμη,  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  θήκη 

εισαγωγής  μέσων  εγγραφής  και  πιο  συγκεκριμένα  τουλάχιστον   δύο  (2)  κάδους  με 

χωρητικότητα  50  δίσκους  έκαστος  (100  CD,  50  CD+50  DVD,  100  DVD),  συνολικής 

χωρητικότητας 100 δίσκων. Επιπλέον, θα πρέπει να διατίθεται ανεξάρτητος κάδος εξαγωγής 

μέσων  εγγραφής  25  τουλάχιστον  δίσκων,  τεχνολογία  εκτύπωσης  ετικετών  Inkjet,  με 

ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον έως 4800dpi και επίδοση τουλάχιστον έως 30DVDs ή 60 

CDs ανά ώρα, καθώς επίσης θα πρέπει να υποστηρίζεται εγγράψιμη μορφή CD-R, DVD-R, 

DVD+R.  Θα  πρέπει  να  είναι  συμβατό  με  πρωτόκολλα  δικτύου  DICOM  Store  SCP 

( τουλάχιστον έως 24 ταυτόχρονες συνδέσεις) και να παρέχει δυνατότητα Data Streaming. 

Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  ειδικό  λογισμικό  διαμόρφωσης  της  ετικέτας  και  να 

τυπώνει Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες. Αναφορικά με τα προβληματικά άγραφα 

CD, σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να απορρίπτονται από το σύστημα 

προτού αρχίσει  η  διαδικασία αναπαραγωγής  τους.  Τα κατεστραμμένα CD θα πρέπει  να 
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εντοπίζονται  και  να  απορρίπτονται  αυτόματα  από  το  σύστημα.  Το  σύνολο  των 

απεικονιστικών μηχανημάτων του νοσοκομείου που διαθέτουν έξοδο DICOM, θα πρέπει να 

συνδεθούν με το σύστημα εγγραφής εξετάσεων σε CD/DVD.  Οι εγγραφείς θα πρέπει να 

διαθέτουν  τουλάχιστον  ενός  έτους  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  με  δυνατότητα  άμεσης 

αντικατάστασης  σε  περίπτωση  βλάβης  και  τα  έξοδα  αποστολής  και  παραλαβής  θα 

βαρύνουν τον προμηθευτή.

Τέλος, στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

του συστήματος  σε συνδυασμό με το λογισμικό evorad Mediaburn καθώς και η εκπαίδευση 

του προσωπικού στον χώρο του Νοσοκομείου, η διάρκεια της οποίας θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον  2  ημέρες  (6  ώρες  ανά  ημέρα)  κατόπιν  συνεννόησης  με  το  Δ/ντή  του 

Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος. 

Πίνακες Συμμόρφωσης

Εφαρμογή Συνεργατικής Ιατρικής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

    
Το  προσφερόμενο 
σύστημα θα φέρει όλες τις 
υποχρεωτικές 
πιστοποιήσεις  περί 
Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων.  Να 
αναφερθούν.

ΝΑΙ   

Ο  Υποψήφιος  ανάδοχος 
αλλά  και  ο 
Κατασκευαστής  θα πρέπει 
να  είναι  πιστοποιημένοι 
με  ISO  13485:2012  ή 
νεότερο

ΝΑΙ   

Ο  Υποψήφιος  ανάδοχος 
αλλά  και  ο 
Κατασκευαστής  θα πρέπει 
να  είναι  πιστοποιημένοι 
με  ISO  9001:2008  ή 
νεότερο

ΝΑΙ   

Ο  Υποψήφιος  ανάδοχος 
αλλά  και  ο 
Κατασκευαστής  θα πρέπει 
να  είναι  πιστοποιημένοι 
με  ISO  27001:2013  η 
νεότερο

ΝΑΙ   
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Το λογισμικό θα πρέπει να 
διαθέτει  DICOM 
Conformance  Statement 
συμβατό  τουλάχιστον  με 
το πρότυπο DICOM 3.0 το 
οποίο  θα  παραδοθεί  με 
την προσφορά
του αναδόχου.

ΝΑΙ   

Σε  περίπτωση  κάλυψης 
των απαιτήσεων με έτοιμα 
πακέτα  λογισμικού  να 
παρασχεθούν  οι 
απαιτούμενες  άδειες 
χρήσης  για  την  πλήρη 
κάλυψη των αναγκών του 
έργου

   

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχεται  με 
απεριόριστες άδειες 
χρήσης αλλά και 
απεριόριστες χρήσεις.

ΝΑΙ   

    
Το  σύστημα  θα  παρέχει 
γραφικό  και  φιλικό 
περιβάλλον  εργασίας 
χρηστών

ΝΑΙ   

Το  σύστημα  θα  είναι 
ανοικτής  αρχιτεκτονικής 
και  θα  λειτουργεί 
τηρώντας τις
απαιτήσεις 
διαθεσιμότητας, 
απόκρισης  εφαρμογών 
κλπ. της παρούσης

ΝΑΙ   

Αριθμός  ταυτόχρονων 
χρηστών  web  με 
δυνατότητα  πρόσβασης 
στο σύστημα

ΝΑΙ   
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H προσφερόμενη λύση θα 
εγκατασταθεί  στον 
υπάρχοντα  server  του 
φορέα.  Τυχόν 
αναβαθμίσεις  ή  αλλαγή 
server
θα  επιβαρύνει  τον 
ανάδοχο

ΝΑΙ   

Η προσφερόμενη λύση θα 
πρέπει  να  είναι  cross 
platform  και  να  παρέχει 
πρόσβαση  στους  χρήστες 
βασισμένη στην
τεχνολογία web

ΝΑΙ   

Το  γραφικό  περιβάλλον 
της  εφαρμογής  να  είναι 
στα  Ελληνικά  και  να 
επιτρέπει  την  επιλογή 
λειτουργίας  και  στην 
Αγγλική  γλώσσα 
τουλάχιστον.

ΝΑΙ   

Να  διαθέτει  online 
εγχειρίδιο  για  όλες  τις 
λειτουργίες  του  χρήστη 
στα  Ελληνικά  και  να 
επιτρέπει  την  επιλογή 
λειτουργίας  και  στην 
Αγγλική  γλώσσα 
τουλάχιστον.

ΝΑΙ   

Να δέχεται στα πεδία της 
εφαρμογής  την  Ελληνική 
και την Αγγλική γλώσσα.
Κατά  προτίμηση  η  βάση 
Δεδομένων  να 
χρησιμοποιεί 
κωδικοποίηση 
χαρακτήρων σε UTF-8.

ΝΑΙ   
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Η  βάση  Δεδομένων  θα 
είναι  σχεσιακού  τύπου 
(RDBMS) αναγνωρισμένου 
κατασκευαστή.  Να 
αναφερθεί  η  Βάση 
Δεδομένων.  Η 
αδειοδότηση  της  βάσης 
δεδομένων  να  επιτρέπει 
τουλάχιστον  είκοσι  (20) 
συνδέσεις

ΝΑΙ   

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
εγγυάται  την ακεραιότητα 
των δεδομένων

ΝΑΙ   

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
παρέχει  αυτόματους 
μηχανισμούς  λήψης 
αντιγράφων  της  βάσης 
Δεδομένων  χωρίς  να 
διακόπτεται  ή  να  έχει 
επίδραση στην κανονική
λειτουργία του τμήματος.

ΝΑΙ   

Ένα αντίγραφο ασφαλείας 
της  βάσης  Δεδομένων  θα 
δημιουργείται 
τουλάχιστον
κάθε εικοσιτέσσερις ώρες, 
χωρίς  να  διακόπτει  την 
κανονική λειτουργία του
συστήματος  ή  να 
επηρεάζει  την  απόδοσή 
του.

ΝΑΙ   

Το  σύστημα  να  είναι 
βασισμένο σε χρήστες και 
ρόλους χρηστών

ΝΑΙ   

Το  σύστημα  θα  παρέχει 
ένα  εύχρηστο  και  φιλικό 
περιβάλλον  εργασίας 
στους  χρήστες  για  την 
καταχώρηση,  ανεύρεση, 
προβολή  και  επεξεργασία 
των  στοιχείων  των 
εξετάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων 
και των εικόνων

ΝΑΙ   
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Να  υποστηρίζεται  η 
αυτόματη  ανάκτηση  από 
το  αρχείο  εκείνων  των 
εξετάσεων  που  έχουν 
διαγραφεί από την τοπική 
μνήμη (ανάκτηση από την 
μνήμη μακράς
Διάρκειας).  Η  λειτουργία 
αυτή  να  βασίζεται  στην 
παραγγελία  ή  τις 
παραγγελίες  που 
δημιουργήθηκαν  για  τον 
συγκεκριμένο  ασθενή,  ή 
λήφθησαν από εξωτερική
εφαρμογή RIS / HIS / EMR.

ΝΑΙ   

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
διασυνδεθεί  με  το 
σύστημα evorad PACS που 
λειτουργεί  στο 
Νοσοκομείο.  Το  σύστημα 
evorad  είναι  HL7  και 
Dicom 3.O compatible. Να 
αναφερθεί  ο  τρόπος 
διασύνδεσης

ΝΑΙ   

Το  Κόστος  της 
Διασύνδεσης  με  το 
σύστημα  evorad  αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού

ΝΑΙ   

Οι  εξετάσεις  και  εικόνες 
των ασθενών θα πρέπει να 
εμφανίζονται μέσα από το 
Zero footprint Web Viewer 
που  διαθέτει  το 
Νοσοκομείο.

ΝΑΙ   

Το σύστημα θα πρέπει να 
εμφανίζει  και  τα  στοιχεία 
από  τις  αρχειοθετημένες 
εικόνες  του  νοσοκομείου 
στο  Νεφουπολογιστικό 
συστημα Harmoni

ΝΑΙ   
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Το σύστημα θα πρέπει να 
μπορεί  να  ανακτά  τις 
εικόνες  από  το  Harmoni 
χωρίς  κατ  ανάγκη  τη 
διαμεσολάβηση  του 
συστήματος  PACS.  Να 
αναφερθεί  ο  τρόπος  
διασύνδεσης. 

ΝΑΙ   

Οι εικόνες που ανακτώνται 
από το Harmoni θα πρέπει 
να  παραμένουν  στο 
Νοσοκομείο  σύμφωνα  με 
την  πολιτική  του 
Νοσοκομείου  για  την 
αρχειοθέτηση των εικόνων

ΝΑΙ   

Επίπεδο Ασθενούς    
Θα  πρέπει  να  παρέχεται 
μηχανισμός 
αυθεντικοποίησης  του 
ασθενούς.  Να  περιγραφεί 
ο μηχανισμός

ΝΑΙ   

Ο  ασθενής  θα  πρέπει  να 
αυθεντικοποιείται  με  τον 
ΑΜΚΑ  του  και/ή  με 
κατάλληλο  συνδυασμό 
κωδικών που θα παρέχει ο 
Φορεάς

ΝΑΙ   

Ο  ασθενής  θα  πρέπει  να 
έχει πρόσβαση στο σύνολο 
των  εξετάσεων  και  των 
πορισμάτων  που 
τηρούνται  στο 
Νοσοκομείο  και  αφορούν 
στον ίδιο

ΝΑΙ   
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Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει  κατάλληλο 
μηχανισμό  για  την 
ανάθεση  με  ειδικό  τρόπο 
της  θέασης  μιας  ή 
περισσοτέρων  εξετάσεων 
σε  εξωτερικό  ιατρό  και 
συμπληρωματικής 
διάγνωσης  μέσα  από  το 
πιστοποιημένο  (CE  IIA)  
Zero  Footprint  Web 
Browser  που  υπάρχει 
εγκατεστημένο  στο 
Νοσοκομείο

ΝΑΙ   

Η  πρόσβαση  του 
εξωτερικού  ιατρού 
στην/στις  εξετάσεις  που 
του  έχουν  ανατεθεί  να 
είναι  δυνατή (ενεργή)  για 
πεπερασμένο  χρόνο  που 
θα ορίζει ο ασθενής

ΝΑΙ   

Η  πρόσβαση  του 
εξωτερικού  ιατρού  στο 
σύστημα  θα  πρέπει  να 
εξασφαλίζεται  με 
κατάλληλη  τεχνική  (π.χ. 
Two factor authentication, 
auth tokens κλπ)

ΝΑΙ   

Οι  ιατροί  που  θα  τους 
έχουν  ανατεθεί  οι 
εξετάσεις  θα  μπορούν  να 
έχουν  πρόσβαση  στις 
εξετάσεις  που  τους έχουν 
αναθέσει  οι  ασθενείς  και 
όχι  στο  σύνολο  των 
εξετάσεων του ασθενούς

ΝΑΙ   

Η εφαρμογή συνεργατικής 
ιατρικής  θα  μπορεί  να 
παράσχει  τη  δυνατότητα 
στον ασθενή ή στον γιατρό 
στον  οποίο  έχει  δοθεί  η 
συναίνεση  για  την 
προβολή  των  εικόνων  να 
κατεβάζει  τις  εικόνες  των 
εξετάσεων  σε  μορφή 
DICOM

ΝΑΙ   
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Το σύστημα θα πρέπει να 
κρατά  την  ιστορικότητα 
τόσο για τις αναθέσεις όσο 
και  για  τις  εξετάσεις  που 
έχουν  κατέβει  από  το 
σύστημα

ΝΑΙ   

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει  στον 
ασθενή/χρήστη  το 
δικαίωμα  στη  λήθη  που 
προβλέπεται  χωρίς  σε 
καμία περίπτωση όμως να 
διαγράφονται οι εξετάσεις 
και οι διαγνώσεις του από 
το σύστημα 

ΝΑΙ   

Επίπεδο Ιατρού    
Θα  πρέπει  να  παρέχεται 
μηχανισμός 
αυθεντικοποίησης  του 
ιατρού.  Να  περιγραφεί  ο 
μηχανισμός

ΝΑΙ   

Ο  ιατρός  θα  πρέπει  να 
αυθεντικοποιείται  με  τον 
ΑΜΚΑ  του  και/ή  με 
κατάλληλο  συνδυασμό 
κωδικών που θα παρέχει ο 
Φορέας. Να περιγραφεί

ΝΑΙ   

Οι  ιατροί/χρήστες  του 
συστήματος,  να  μπορούν 
να  ζητήσουν  με  τον  ίδιο 
τρόπο  όπως  και  οι 
ασθενείς  δεύτερη  γνώμη 
για έναν ασθενή από άλλο 
πιστοποιημένο  ιατρό 
εντός ή εκτός νοσοκομείου

ΝΑΙ   
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Το σύστημα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει  ότι  οι  ιατροί 
στους  οποίους  θα 
κοινοποιούνται  οι 
εξετάσεις  θα  λαμβάνουν 
τα  στοιχεία 
ανωνυμοποιημένα  ώστε 
να  διαφυλάσσετε  η 
ιδιοτικότητα των ασθενών 
αλλά  και  τα  προσωπικά 
τους δεδομένα

ΝΑΙ   

Οι  ιατροί  που  θα  τους 
έχουν  κοινοποιηθεί  οι 
εξετάσεις  θα  μπορούν 
πάλι  μέσα  από  τον 
πιστοποιημένο  Zero 
Footprint Web Viewer που 
υπάρχει  εγκατεστημένος 
στο  νοσοκομείο  να  δουν 
τις  εξετάσεις  και  να 
συμπληρώσουν σχόλια  σε 
ειδικό χώρο

ΝΑΙ   

Τα  σχόλια  αυτά  θα 
εμφανίζονται  στις 
καρτέλες  του  ασθενούς 
ώστε  να  βοηθούν  τους 
ιατρούς  να  καταγράψουν 
τα πορίσματα

ΝΑΙ   

Το σύστημα θα πρέπει να 
υποστηρίζει  τη λειτουργία 
συνεργατικής  κοινότητας 
ιατρών οι  οποίοι  θα είναι 
χρήστες του συστήματος

ΝΑΙ   

Το σύστημα θα πρέπει να 
διατηρεί  κατηγορίες 
ιατρών  στην  συνεργατική 
κοινότητα ανάλογα με τον 
ρόλο τους,  την ειδικότητά 
τους, το επιστημονικό τους 
προφίλ

ΝΑΙ   
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Οι  ιατροί  θα  μπορούν να 
κάνουν  ανάθεση  στην 
συνεργαζόμενη  κοινότητα 
ιατρών  που  μπορούν  να 
βοηθήσουν  και  είναι 
εγγεγραμμένοι  στην 
πλατφόρμα του έργου.

ΝΑΙ   

Οι  ιατροί  θα  μπορούν να 
αναθέσουν  οποιαδήποτε 
εξέταση στην οποία έχουν 
πρόσβαση  είτε  σε 
συγκεκριμένο  ιατρό  είτε 
σε ολόκληρη την κοινότητα 
είτε  σε  τμήμα  της 
κοινότητας  το  οποίο  θα 
έχει κοινά χαρακτηριστικά

ΝΑΙ   

Διαγνωστικές Οθόνες 2MP

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γενικά Χαρακτηριστικά 
& Λειτουργίες  
Σταθεροποίηση 
Φωτεινότητας

Ναι  
 

Ισοστάθμιση Ψηφιακής 
Oμοιομορφίας

Ναι   

Λειτουργία Anti-Glare Ναι   
Λειτουργία AR (Anti-
Reflection)

Ναι   
Λειτουργία Υβριδικού 
Γάμμα (Hybrid Gamma 
PXL)

Ναι  
 

Πιστοποιήσεις & Πρότυπα

CE (Medical 
Device Directive), 
EN60601-1, 
ANSI/AAMI 
ES60601-1, CSA 
C22.2 No. 601-1, 
IEC60601-1, VCCI-
B, FCC-B, CAN 
ICES-3 (B), RCM, 
RoHS, China 
RoHS, WEEE, CCC, 
EAC

 

 

Εγγύηση 5 έτη   
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Panel  

Τύπος Έγχρωμο (IPS)   

Οπίσθιος Φωτισμός LED   

Μέγεθος Panel 54,1 cm / 21,3"   

Ανάλυση

1200 x 1600 - 
αναλογία 
διαστάσεων 3:4 
(aspect ratio)

 

 
Μέγεθος Εικόνας Θέασης 
(H x V)

324,0 x 432,0 mm   

Μέγεθος Pixel 0,270 x 0,270 mm   

Κλίμακα Απεικονιζόμενων 
Χρωμάτων

10-bit χρώματα 
(DisplayPort): 
1.07 
δισεκατομμύρια 
(μέγιστο) 
χρώματα. 8-bit 
χρώματα: 16.77 
εκατομμύρια από 
μια παλέτα 543 
δισεκατομμυρίων 
χρωμάτων

 

 
Γωνία Θέασης (H / V, 
Μέγιστη)

178° / 178°   

Φωτεινότητα (Μέγιστη) >=800 cd/m2   
Προτεινόμενη 
Φωτεινότητα Για 
Βαθμονόμηση

400 cd/ m2  
 

Λόγος Αντίθεσης 
(Μέγιστος)

1400:01   
Χρόνος Απόκρισης 
(Μέγιστος)

<=20 ms (on / off)   

 Φυσικά Χαρακτηριστικά    

Καθαρό Βάρος <=9 kg   
Καθαρό Βάρος (Χωρίς τη 
βάση)

<=6 kg   

USB  

Λειτουργία

1ανοδική ροή 
(upstream), 2 
καθοδικές ροές 
(downstream)
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Πρότυπο USB 2.0   

Τροφοδοσία  

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας
AC 100 - 240 V: 50 
/ 60 Hz   

Μέγιστη Κατανάλωση 
Ρεύματος

<=80 W   
Τυπική Κατανάλωση 
Ρεύματος

<=40 W   
Λειτουργία Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Λιγότερο από 1 
W   

Διαχείριση Ενέργειας
DVI DMPM, 
DisplayPort 1.2a   

Συνδεσιμότητα  

Ακροδέκτες Εισόδου
DVI-D x 1, 
DisplayPort x 1

 
 

Ακροδέκτες Εξόδου DisplayPort x 1   

Συχνότητα Ψηφιακής 
Σάρωσης (H / V)

Συγχρονισμένη 
Λειτουργία 
Πλαισίου: 59 - 61 
Hz

 

 

Αισθητήρας    

Αισθητήρες

Αισθητήρας 
Οπίσθιου 
Φωτισμού, 
Εμπρόσθιος 
Ενσωματωμένος 
Αισθητήρας 
Αυτόματης 
Βαθμονόμησης 
(AutoCalibration), 
Αισθητήρας 
Παρουσίας 
Χρήστη, 
Αισθητήρας 
Φωτεινότητας 
Περιβάλλοντος

 

 

Διαγνωστικές Οθόνες 3MP

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή
Γενικά Χαρακτηριστικά & 
Λειτουργίες
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Σταθεροποίηση 
Φωτεινότητας

Ναι  
 

Ισοστάθμιση Ψηφιακής 
Oμοιομορφίας

Ναι  
 

Λειτουργία Anti-Glare Ναι   
Λειτουργία AR (Anti-
Reflection)

Ναι  
 

Λειτουργία Υβριδικού 
Γάμμα (Hybrid Gamma 
PXL)

Ναι  
 

Πιστοποιήσεις & Πρότυπα

CE (Medical 
Device Directive), 
EN60601-1, 
ANSI/AAMI 
ES60601-1, CSA 
C22.2 No. 601-1, 
IEC60601-1, VCCI-
B, FCC-B, CAN 
ICES-3 (B), RCM, 
RoHS, China 
RoHS, WEEE, CCC, 
EAC

 

 
Εγγύηση 5 έτη   
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Panel

   

Τύπος Έγχρωμο (IPS)   
Οπίσθιος Φωτισμός LED   
Μέγεθος Panel 54,1 cm / 21,3"   

Ανάλυση

1536 x 2048 - 
αναλογία 
διαστάσεων 3:4 
(aspect ratio)

 

 
Μέγεθος Εικόνας Θέασης 
(H x V)

324,9 x 433,2 mm  
 

Μέγεθος Pixel
0,2115 x 0,2115 
mm
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Κλίμακα Απεικονιζόμενων 
Χρωμάτων

10-bit χρώματα 
(DisplayPort): 
1.07 
δισεκατομμύρια 
(μέγιστο) 
χρώματα 8-bit 
χρώματα: 16.77 
εκατομμύρια από 
μια παλέτα 543 
δισεκατομμυρίων 
χρωμάτων

 

 
Γωνία Θέασης (H / V, 
Μέγιστη)

178° / 178°  
 

Φωτεινότητα (Μέγιστη) 1000 cd/m2   
Προτεινόμενη 
Φωτεινότητα Για 
Βαθμονόμηση

500 cd/ m2  
 

Λόγος Αντίθεσης 
(Μέγιστος)

1500:01:  
 

Χρόνος Απόκρισης 
(Μέγιστος)

25 ms (on / off)  
 

 Φυσικά Χαρακτηριστικά    
Καθαρό Βάρος <=9 kg   
Καθαρό Βάρος (Χωρίς τη 
βάση)

<=6 kg  
 

USB    

Λειτουργία

1 ανοδική ροή 
(upstream), 2 
καθοδικές ροές 
(downstream)

 

 
Πρότυπο USB 2.0   
Τροφοδοσία    

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας
AC 100 - 240 V: 50 
/ 60 Hz

 
 

Μέγιστη Κατανάλωση 
Ρεύματος

<=90 W  
 

Τυπική Κατανάλωση 
Ρεύματος

<=50 W  
 

Λειτουργία Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

Λιγότερο από 1 
W

 
 

Διαχείριση Ενέργειας
DVI DMPM, 
DisplayPort 1.2a

 
 

Συνδεσιμότητα    
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Ακροδέκτες Εισόδου
DVI-D (dual link) x 
1, DisplayPort x 1

 
 

Ακροδέκτες Εξόδου DisplayPort x 1   

Συχνότητα Ψηφιακής 
Σάρωσης (H / V)

Συγχρονισμένη 
Λειτουργία 
Πλαισίου: 29.5 - 
30.5 Hz, 59 - 61 
Hz

 

 
Αισθητήρας    

Επιπλέον Αισθητήρες

Αισθητήρας 
Οπίσθιου 
Φωτισμού, 
Εμπρόσθιος 
Ενσωματωμένος 
Αισθητήρας 
Αυτόματης 
Βαθμονόμησης 
(AutoCalibration), 
Αισθητήρας 
Παρουσίας 
Χρήστη, 
Αισθητήρας 
Φωτεινότητας 
Περιβάλλοντος

 

 

Διαγνωστικές Οθόνες 5MP

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή
Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες

Να αναφερθεί μοντέλο - 

κατασκευαστής 
Ναι   

Αριθμός μονάδων >=2   

Πιστοποιήσεις & 
Πρότυπα

CE (Medical Device 
Directive)

  

FDA 510(k) Clearance 
Ναι (General 
Radiology 
Mammography)

  

Εγγύηση 5 έτη   
Πάνελ
Τύπος Monochrome (IPS)   
Οπίσθιος Φωτισμός LED   
Μέγεθος 54.1 cm / 21.3"   
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Ανάλυση
2048 x 2560 (4:5 
aspect ratio))

  

Μέγεθος εικόνας θέασης 
(H x V)

337.9 x 422.4 mm   

Μέγεθος Πίξελ 0.165 x 0.165 mm   

Χρώματα Grayscale tones

10-bit (DisplayPort) 
: 1,024 from a 
palette of 16,369 
tones  8-bit: 256 
from a palette of 
16,369 tones

  

Γωνία θέασης (H / V, 
Τυπικό)

178° / 178°   

Φωτεινότητα (Τυπικό) 2,000 cd/m2   
Προτεινόμενη 
Φωτεινότητα Για 
Βαθμονόμηση

600 cd/m2   

Λόγος Αντίθεσης 
(Τυπικό)

1500:01:00   

Χρόνος Απόκρισης 
(Τυπικό)

25 ms (on / off)   

USB

Λειτουργία
1 upstream, 2 
downstream

  

Στάνταρ USB 2.0   
Τροφοδοσία

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας
AC 100 - 240 V: 50 / 
60 Hz

  

Μέγιστη κατανάλωση 
ρεύματος

<=95 W   

Τυπική Κατανάλωση 
Ρεύματος

<=40 W   

Λειτουργία 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

Less than 1 W   

Διαχείριση Ενέργειας
DVI DMPM, 
DisplayPort 1.2a

  

Συνδεσιμότητα

Ακροδέκτες Εισόδου
DVI-D (dual link) x 
1, DisplayPort x 1

  

Ακροδέκτες Εξόδου

DisplayPort x 1 
(daisy chain) 31 - 
135 kHz / 23 - 61 
Hz 
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Ψηφιακή σάρωση 
συχνότητας (H / V)

Frame synchronous 
mode: 23.5 - 25.5 
Hz, 47 - 51 Hz

  

Αισθητήρας

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΦΩΤΙΜΟΥ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 
ΚΑΛΙΒΡΑΤΟΡ, 
ΑΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ 
ΧΡΗΣΤΗ, 
ΑΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΟΝΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 
Backlight Sensor, 
Integrated Front 
Sensor, Presence 
Sensor, Ambient 
Light Sensor

  

Σταθμοί Εργασίας PACS

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Απάντηση

Να αναφερθεί μοντέλο - 
κατασκευαστής Ναι   

Αριθμός μονάδων >=10   

Επεξεργαστής  

Intel® Xeon® 
Processor

  
E5-1620 v3 (4C, 
3.6GHz, Turbo, 
HT, VT-x, 10MB) 
ή καλύτερος 

Λειτουργικό Σύστημα 
Windows 10 
Professional 64-
bit ή καλύτερο 
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Κύρια μνήμη RAM 
>= 8GB (1x8GB) 
2133MHz DDR4 
ECC 

  

Σκληρός Δίσκος 

>=  1TB  7200 
RPM SATA

  

RAID1 

Οπτικός Δίσκος DVD+/-RW 
Drive   

Τροφοδοτικό (W) >= 400W   

Συνδέσεις επέκτασης 

Τουλάχιστον 
PCIe x16,

  3xPCIe full 
height, 

2x USB3.0 

Πολύπριζο προστασίας 
από υπερτάσεις/αιχμές 
έντασης 5 θέσεων CEE 7 
Schuko με διακόπτη 
ενεργοποίησης και 1.5m 
καλώδιο τουλάχιστον. 

Ναι   

Εγγύηση >=2 έτη

Επιπλέον Κάρτα γραφικών 
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Να αναφερθεί μοντέλο - 
κατασκευαστής Ναι 

Αριθμός μονάδων >=10

Μνήμη GPU Τουλάχιστον 
4GB GDDR5 

System Interface 
PCIe® x16, 3.0 
single PCIe slot 
wide 

Συνδέσεις Οθονών τουλάχιστον DP 
1.2 + DP 1.2

Βάθος χρώματος >=10-bit 

Δίαυλος μνήμης 128-bit 

Εύρος Ζώνης Μνήμης >= 96 GB/s 

Μέγιστη κατανάλωση 
Ισχύος <= 75W 

Τερματικά RIS

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Να αναφερθεί μοντέλο - 
κατασκευαστής 

Ναι  
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Αριθμός μονάδων >=6  

 

Επεξεργαστής min 

Intel® i5® -6500

  
Processor 6th Gen 

(4C,

3.2GHz, 6MB) ή 
καλύτερος 

Λειτουργικό Σύστημα 
Windows 10 

Professional 64-bit 
ή καλύτερο 

 

 

Κύρια μνήμη RAM >= 8GB (1x8GB)   

1600MHz DDR3 
non-ECC 

Σκληρός Δίσκος 
>= 500GB 7200 

RPM SATA 
 

 

Οπτικός Δίσκος DVD+/-RW Drive  

 

Τροφοδοτικό (W) >= 300W  

 

Συνδέσεις επέκτασης 

Τουλάχιστον PCIe 
x16,

  

3xPCIe full height, 
2x USB3.0 
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πολύπριζο προστασίας 
από υπερτάσεις/αιχμές 
έντασης 5 θέσεων CEE 7 
Schuko με διακόπτη 
ενεργοποίησης και 1.5m 
καλώδιο τουλάχιστον. 

Ναι  

 

Οθόνη
LED, τουλάχιστον 
21'', Ανάλυση: 
1920 x 1080

 

 

Εκτυπωτές Ψηφιακών Δίσκων

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Αριθμός Ψηφιακών 
εγγραφέων >=4

Δυνατότητα λειτουργίας με 
το λογισμικό evorad 
mediaburn και δυνατότητα 
σύνδεσης με το evorad PACS

ΝΑΙ

Δυνατότητα αυτόματης 
εκτύπωσης των στοιχείων 
της εξέτασης και του 
ονόματος του ασθενή 
καθώς και του λογότυπου 
του Νοσοκομείου στην 
επιφάνεια του CD/DVD 

ΝΑΙ

Δύο (2) CD/DVD Drives 
ταχύτητας εγγραφής 18x 
DVD±R/CD-R τουλάχιστον 

ΝΑΙ

Δυνατότητα επανεγγραφής 
εξετάσεων σε 
επανεγγράψιμα CD/DVD 
(CD-RW, DVD-RW). 

ΝΑΙ

Σύνδεση  όλων  των 
απεικονιστικών 
συστημάτων  του 
ακτινολογικού  τμήματος 
που  διαθέτουν  έξοδο 
DICOM 

ΝΑΙ

Θήκη εισαγωγής μέσων 
εγγραφής: Τουλάχιστον Δύο 
(2) κάδοι από 50 δίσκους 
έκαστος (100 CD, 50 CD+50 
DVD, 100 DVD), συνολική 
χωρητικότητα 100 δίσκων 

ΝΑΙ
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Ανεξάρτητος κάδος 
εξαγωγής μέσων εγγραφής 
τουλάχιστον 25 δίσκων 

ΝΑΙ

Εγγράψιμη μορφή: CD-R, 
DVD-R, DVD+R 

ΝΑΙ

Τεχνολογία εκτύπωσης 
ετικετών: Inkjet ή Thermal

ΝΑΙ

Ανάλυση εκτύπωσης: 
Τουλάχιστον έως 4800dpi 

ΝΑΙ

Επίδοση: Τουλάχιστον έως 
30DVDs ή 60 CDs ανά ώρα 

ΝΑΙ

Πρωτόκολλα δικτύου: 
DICOM Store SCP 
( τουλάχιστον έως 24 
ταυτόχρονες συνδέσεις) 

ΝΑΙ

Δυνατότητα Data 
Streaming: Το κάθε recorder 
να γράφει διαφορετικά 
δεδομένα ταυτόχρονα και 
ανεξάρτητα από το άλλο για 
γρήγορη παραγωγή. 

ΝΑΙ

Το λογισμικό θέασης των 
εξετάσεων να 
πραγματοποιεί συγκριτική 
προβολή στην ίδια οθόνη 
μεταξύ σειρών της ίδιας 
εξέτασης ή μεταξύ σειρών 
διαφορετικής εξέτασης. 

ΝΑΙ

Να διαθέτει ειδικό 
λογισμικό διαμόρφωσης της 
ετικέτας 

ΝΑΙ

Να τυπώνει Λατινικούς και 
Ελληνικούς χαρακτήρες. ΝΑΙ

Τα προβληματικά άγραφα 
CD να αναγνωρίζονται και 
να απορρίπτονται από το 
σύστημα προτού αρχίσει η 
διαδικασία αναπαραγωγής 
των. 

ΝΑΙ

Τα κατεστραμμένα CDs να 
εντοπίζονται και να 
απορρίπτονται αυτόματα 
από το σύστημα. 

ΝΑΙ
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Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός 
έτους εγγύηση καλής 
λειτουργίας με δυνατότητα 
άμεσης αντικατάστασης σε 
περίπτωση βλάβης. Τα 
έξοδα αποστολής και 
παραλαβής θα βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ

Στην προσφορά θα 
περιλαμβάνεται η 
εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση του 
συστήματος καθώς και η 
εκπαίδευση του 
προσωπικού στο χώρο του 
Νοσοκομείου, η διάρκεια 
της οποίας θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2 ημέρες 
(6 ώρες ανα ημέρα) κατόπιν 
συνεννόησης με το Δ/ντή 
του Aκτινοδιαγνωστικού 
Τμήματος.  

ΝΑΙ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για το σύστημα εγκατάστασης 
RIS-PACS του  νοσοκομείου σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  της 
διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  απαιτήσεις  σχετικά  με  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες 
ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης.  

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι:
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στην οδό Αγ. Θωμά 17 Γουδή, ΤΚ 11527, Αθήνα και  το οποίο 
προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
 Η  υπάλληλος  Όλγα  Ασλανίδη   που  παρέχει  σχετικές  με  το  διαγωνισμό  πληροφορίες 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2132061850 Fax:  2132061778 όλες τις  εργάσιμες ημέρες 10:00-
14:00, E-mail: prom@laiko.gr)
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 
λειτουργεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  λειτουργίας  των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό 
και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 
τον  Προσφέροντα  –  που  μπορεί  να  είναι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Προσφέροντα,  ή 
πρόσωπο  εξουσιοδοτημένο  από  τον  Προσφέροντα  ή  τον  νόμιμο  εκπρόσωπό  του,  ή  σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική διεύθυνση,  αριθμός τηλεφώνου, 
fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 
Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο  Προσφέρων  που  θα  επιλεγεί  και  θα  συνάψει  Σύμβαση  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου. 
Σύμβαση
Η  έγγραφη  συμφωνία  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου,  η  οποία 
καταρτίζεται  μετά  την  ανακοίνωση  της  Κατακύρωσης.  Η  γλώσσα  της  είναι  η  ελληνική. 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές 
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των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα 
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: 
α.  τη  σύμβαση,  β.  την  διακήρυξη  και  το  τεύχος  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  γ.  την 
Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του έργου 
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  το  οποίο  θα  συγκροτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ή 
υπηρεσίας (με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την 
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του έργου.

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Θεσμικό Πλαίσιο:
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στην  παρούσα προκήρυξη.
2) Γλώσσα Διαδικασίας

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα 
οποία θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 
Κάθε  συνεννόηση  μεταξύ  της  αναθέτουσας  αρχής  και  των  ενδιαφερομένων,  των 
διαγωνιζομένων και του Προμηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των 
εν  λόγω  προσώπων  που  απευθύνονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  υποβάλλονται  στην 
ελληνική γλώσσα.

3) Δημοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού
Το  παρόν  τεύχος  Διακήρυξης  διατίθεται  από  την  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής 
www  .  laiko  .  gr  ,  την  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  και  στη  διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται  για την  ορθότητα,  πληρότητα και  την ακρίβεια  των 
εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση 
εντοπισμού οποιασδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω 
εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γ.     ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

1. Λόγοι αποκλεισμού 
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό εάν μέχρι 
και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού  από  τους 
αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 και συγκεκριμένα, αν έχει 
εκδοθεί  σε  βάρος  τους  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  ακόλουθα 
αδικήματα:
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-
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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), 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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού  οργάνου  του  οικονομικού  φορέα  ή  του  προσώπου  που  έχει  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του για  καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής), με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 2 τελευταίο 
εδάφιο περί άρσης του λόγου αποκλεισμού.
Επίσης, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό εάν συντρέχει μια 
από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
Τελεί υπό πτώχευση, έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, τελεί 
υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  έχει  υπαχθεί  σε 
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους 
δραστηριότητες,  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από 
παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου,  ή  για  τα  αλλοδαπά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Περαιτέρω, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 73, ένας οικονομικός φορέας 
αποκλείεται από την διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
Β) 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,  
Γ) εάν  μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
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οριζόμενα στο  άρθρο 48 του Ν 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,
Δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
Ε) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού  ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες 
αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016,
ΣΤ) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη 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,  
Τέλος,  εφόσον  τελεί  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16.

2. Κριτήρια επιλογής 
Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού θα 
πρέπει αυτοί να διαθέτουν:
α) καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  που  αφορά  η 
παρούσα σύμβαση,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται και
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
     Ειδικότερα, οι απαιτήσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ως  προς  τα  κριτήρια  ποιοτικής  
επιλογής  (άρθρο  75 Ν. 4412/2016),  τα  οποία  ο  υποψήφιος  δηλώνει  υπεύθυνα  στο  
έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.  1599/1986 ότι  ικανοποιεί  είναι  οι κάτωθι: 
 

1. Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 
του Επιμελητηρίου και  το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί  (ρητά 
κατονομαζόμενες),  προκειμένου για  νομικά πρόσωπα ή το ειδικό  επάγγελμά 
τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο  ή  ότι  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  κατά 
περίπτωση  (δεν  αφορά  συνεταιρισμούς).  Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα,  δηλώνουν  ότι  είναι  εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις,  ομοίως  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  ορίζοντας  ρητά  την 
επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, 
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 
νομικά  πρόσωπα  ή  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  προκειμένου  για  φυσικά 
πρόσωπα.

2. Να  έχει  κατά  την  τελευταία  τριετία  υλοποιήσει  επιτυχώς αντίστοιχη παροχή 
των ζητουμένων υπηρεσιών σε  Μονάδα  Υγείας, δημόσια ή ιδιωτική. 

3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και 
προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  συμπληρωμένο  το  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης 
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την αναθέτουσα αρχή και διατίθεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
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σύμφωνα με το Ν 4412/2016 άρθρο 79, το Ν 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 
της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 και 72 
του Ν 4412/2016 ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Διακήρυξης εκτός ΦΠΑ 
(η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς)  και  την  παράγραφο  1.2.3  του  άρθρου  11  της  ΥΑ 
Π1/2390/13.  Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
στο Παράρτημα Ζ΄ της παρούσης).

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς 
με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

3. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  νομικού 
προσώπου,  όπως  το  ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση  (Πρόσφατο  κωδικοποιημένο 
καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και βεβαίωση του ΓΕΜΗ ή της αρμόδιας 
κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν 
μεταβολές,  που  έχουν  επέλθει  στο  καταστατικό  του  νομικού  προσώπου.  Στοιχεία  και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 
τα  υπόλοιπα  πρόσωπα που  έχουν  δικαίωμα να δεσμεύουν με  την  υπογραφή τους,  το 
νομικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου.

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει διαμορφώσει η αναθέτουσα αρχή 
για τον παρόντα διαγωνισμό και το οποίο υπογράφεται από τον προσφέροντα (φυσικό 
πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υπογράφεται επίσης 
και  από τα  μέλη του  διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού 
φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.
Συγκεκριμένα,  σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο,  το  ΤΕΥΔ 
υπογράφουν: 

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
• ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

Οι  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα  παραπάνω  κατά   περίπτωση  δικαιολογητικά,  για   τον  κάθε  προμηθευτή,  που 
συμμετέχει στην ένωση.
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2. Επισημαίνεται  ότι  η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τον  όρο  ότι  η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

3.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των 
εργασιών του καθενός  από τους συμμετέχοντες,  η  ποσότητα της προμήθειας  που 
αντιστοιχεί   στον   καθένα   εξ   αυτών   επί   του   συνόλου   της   προσφοράς,   ο 
εκπρόσωπος  της  ένωσης  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  το  πρόσωπο  που 
ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

Σε   περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  στηρίζεται   στις   ικανότητες  άλλων  οικονομικών 
φορέων,  το ΤΕΥΔ περιέχει πληροφορίες και ως προς τους τρίτους. 
Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  ανά  πάσα  στιγμή  να  ζητήσει  όλα  ή  κάποια  από  τα 
πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Διευκρίνιση
Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με 
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014.  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από 
αρμόδιο  όργανο  είτε  κατά  την  ενώπιόν  του  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της 
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

2. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  και  ψηφιακά 
υπογεγραμμένες,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-
5-2013),  στο  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013)  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν 4412/2016. 
Τα  κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά (εγγυητική συμμετοχής, 
νομιμοποιητικά και παραστατικό εκπροσώπησης εάν δεν έχει ψηφιακή υπογραφή), όπως 
περιγράφονται  κατωτέρω, θα πρέπει  επίσης να υποβληθούν εντός  τριών (3)  εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«180/2018, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ …………….. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RIS-PACS (CPV 
48000000-8) με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/08/2018

Ο  φάκελος  θα  πρέπει  να  φέρει  την  ένδειξη  «Να  μην  ανοιχθεί  από  την  ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  αναγράφει  υποχρεωτικά  την  επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό 
τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον 
τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε  περίπτωση Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία και 
διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της.

3. Περιεχόμενο Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

3.1 Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
Στον  (υπό)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά» 
υποβάλλονται η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
της  προσφοράς  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  καθώς  και  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της 
προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπό)φάκελο περιλαμβάνονται:

Τεχνική Προσφορά
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και  του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό τους στις  ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

3.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον 
(υπό)φάκελο
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«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή *.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και  του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην  περίπτωση  ο  (υπό)φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τον  οποίο  θα  υποβάλει  ο 
υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος Β’ της παρούσης.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του προκηρυχθέντος έργου. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης απορρίπτονται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω.

Οι  οικονομικές  προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του 
κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α 
24% ΣΥΝΟΛΟΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 1
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΟΘΟΝΕΣ  2MP ΤΕΜ 5
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΟΘΟΝΕΣ  3MP ΤΕΜ 6
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΟΘΟΝΕΣ  5MP ΤΕΜ 2
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 10
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΜ 6
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΕΜ 4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ: 

4. Τιμές προσφορών - νόμισμα
1. Οι τιμές των προσφορών για τις  προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε 
μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν την καθαρή αξία προ Φ.Π.Α.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε 
κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται 
χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται  
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι  τελικές 
τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές 
εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται  ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα  είδους,  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος 
της.  Σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  ισχύος  της  προσφοράς,  οι 
διαγωνιζόμενοι  δεν  δικαιούνται,  κατά  την  γνωστοποίηση  της  συγκατάθεσής  τους,  να 
υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό 
θα  ζητείται  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  έγγραφη  αιτιολόγηση  της  ανάλυσης  της 
Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/2016. 
Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Η συνολική τιμή προσφοράς για την υλοποίηση του έργου, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται 
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
11.  Προσφορές  που  οι  τιμές  τους  υπερβαίνουν  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη 
απορρίπτονται.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
 
5. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών, θα γίνεται όπως ορίζει η παράγραφος της Διακήρυξης 
Νο 3 /2017, και ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016. 
Στις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  για  την  πληρωμή  του  τιμήματος  απαιτούνται  κατ’ 
ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
 α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 
του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν 4412/2016.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ)  Εξοφλητική  απόδειξη  του  αναδόχου,  εάν  το  τιμολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την 
πληρωμή,  μπορεί  να  ζητήσουν και  οποιοδήποτε  άλλο δικαιολογητικό  προβλέπεται  στην 
κείμενη νομοθεσία. 
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Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως 
κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι  κρατήσεις  συμπεριλαμβανομένου  του  Χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  1,2  %, 
αναλύονται ως εξής:
• Φόρος εισοδήματος : 8%(υπηρεσίες) ή 4% (υλικά) ή 1% (καύσιμα)
• Εισφορά υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,06% (N.4013/11 άρθρο 4 § 3 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 
4412/2016 άρθρο 375 § 7)
• Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
• Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
• Υπέρ Ψυχικής Υγείας : 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α., 
Ν. 3580/07 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07), ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-
3-2009.
• Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 0,02% {παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/8-8- 
2016)}
• Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) : 0,06 % (άρθρο 350 παρ. 3 του 
Ν. 4412/2016)
• Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-
3-2017)
• Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου κράτησης Α.Ε.Π.Π.  (Υπ.  αποφ:1191/2017,  
άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-3-2017)

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄147/08-08-2016),  καθώς  και  στην  υπ’  αριθμ.  2024709/601/0028/1998  Απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 431/07-05-1998), όπως ισχύουν. Η πληρωμή θα γίνει με 
την  προσκόμιση  των  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται,  από  τις 
ανωτέρω  διατάξεις,  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  113/10  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  194/22-11-2010)  όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145/05-08-2016), καθώς, επίσης 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που ενδεχομένως ζητηθεί, από την αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί έλεγχο, ως προς τη νομιμότητα της δαπάνης (Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου).
Ο αναλογούν Φ.Π.Α 24% (είκοσι τέσσερα τοις εκατό) θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερεις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την 
επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Ο  χρόνος  παράδοσης  που  αναφέρεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  της  παρούσης  αποτελεί 
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Διευκρινίσεις που δίνονται  από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03/08/2018, ημέρα Παρασκευή 
και  ώρα  12:00μμ,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της 
Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
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Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των 
ηλεκτρονικών 
 (υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί 
(υπό)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των 
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα 
γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

7.1 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της, 
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που  έχει  ορισθεί  από  την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των 
ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα 
των προς προμήθεια αγαθών.

7.2 Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  Ν4412/2016  και  τα 
αναφερόμενα  στις  διατάξεις  της  παρούσας  προκήρυξης,  ο  προσφέρων  στον  οποίο 
πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση  που  του  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά,  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω  του 
συστήματος,  σε  μορφή  αρχείου.  pdf  και  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 6.1 και 6.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός 
τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  και  σε  έντυπη  μορφή 
(πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια  υπηρεσία  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
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7.3 Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  οφείλει 
να  υποβάλει ηλεκτρονικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης (μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  («προσθήκη 
δικαιολογητικών  μειοδότη»)  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και προσκομίζονται  κατά 
περίπτωση  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά)  στο 
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή.  Επισημαίνεται   ότι   τα   περιεχόμενα   του   φακέλου 
«Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  που  έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή   εντός   της   ανωτέρω 
αναφερόμενης   προθεσμίας   είναι   τα   δικαιολογητικά   και   στοιχεία   που  δεν  έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι:  πιστοποιητικά  που  έχουν 
εκδοθεί  από  δημόσιες  αρχές  ή  άλλους  φορείς  Οι  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου 
υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο  και  δεν  απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  πρέπει  να  προσκομιστούν  ανά  κατηγορία 
συμμετέχοντος είναι τα ακόλουθα:

Οι Έλληνες Πολίτες:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.    Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την  
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄  
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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 (Α΄  215 )  Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το 
απόσπασμα 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  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  και  επίσης 
ότι  δεν  τελούν  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από 
εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού,  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες,  δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  υποψήφιος  θα  δηλώνει  όλους 
τους  Οργανισμούς   Κοινωνικής   Ασφάλισης   στους   οποίους   οφείλει   να   καταβάλει 
εισφορές  για  το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
4.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να 
προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος είναι  ενήμερος ως προς τις  εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης  (κύριας  και   επικουρικής)   κατά   την   ημερομηνία   κοινοποίησης   της 
πρόσκλησης  υποβολής  των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.  Πιστοποιητικό   αρμόδιας   αρχής,   από   το   οποίο   να   προκύπτει   ότι   κατά   την 
ημερομηνία   της  κοινοποίησης   σε   αυτόν   της   πρόσκλησης   υποβολής   των 
δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  ο υποψήφιος είναι  ενήμερος ως προς τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις του.
6.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η 
εγγραφή του σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  του  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού  και αφετέρου  ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  
ημερομηνία  κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
7.  Σε  περίπτωση   εγκατάστασης   του   υποψηφίου   στην   αλλοδαπή,   τα   παραπάνω 
δικαιολογητικά  με α/α 2, 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που  είναι  εγκατεστημένος,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό  πιστοποιητικό.  Σε 
περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω  δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν 
καλύπτουν  στο σύνολό  τους  όλες  τις   πιο  πάνω  περιπτώσεις,   πρέπει   επί   ποινή  
αποκλεισμού   να   αναπληρωθούν   με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψηφίου  ενώπιον 
συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι   ο   υποψήφιος   δεν 
βρίσκεται   στην  αντίστοιχη  κατάσταση.   Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί 
υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  
εντός  του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  του,  έκδοσης  τελευταίου 
τριμήνου  πριν  από  την κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
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Κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση, 
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), 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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (Α΄  215 )  Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το 
απόσπασμα 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  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  και  επίσης 
ότι  δεν  τελούν  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από 
εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού,  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες,  δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία και 
δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
οικεία έννομη τάξη του αλλοδαπού συμμετέχοντος.  
3.    Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ή  ένορκη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  αρχής  
ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου 
ή  αρμόδιου επαγγελματικού  οργανισμού,  στην  οποία  ο  υποψήφιος  θα  δηλώνει  όλους  
τους  Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  
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4.    Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης  (κύριας  και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 
5.    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
6.    Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με 
το οποίο να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  υποψήφιου  Αναδόχου  στα  μητρώα  του  
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και   το  ειδικό  επάγγελμά  του  (ή 
βεβαίωση  αρμόδιας αρχής  με  την  οποία  να  πιστοποιείται  η  άσκηση  του  επαγγέλματός 
του).   Το   πιστοποιητικό   ή   η  βεβαίωση  αυτή  πρέπει  να  πιστοποιεί  την  εγγραφή  του 
Αναδόχου κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και  ότι  εξακολουθεί  να παραμένει 
εγγεγραμμένος  μέχρι  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  
επί  ποινή  αποκλεισμού  να αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψηφίου  ή, 
στα  κράτη  όπου  δεν  προβλέπεται  Ένορκη Βεβαίωση,  με   Υπεύθυνη  Δήλωση  του 
υποψηφίου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής, συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του  υποψηφίου  στην  οποία  θα βεβαιώνεται ότι 
ο  υποψήφιος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  από  το 
οποίο   να   προκύπτει   ότι   α)  ομόρρυθμοι  εταίροι  και  διαχειριστές  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου  από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
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 
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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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (Α΄  215 )  Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το 
απόσπασμα 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   αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   Αρχής,   έκδοσης   του 
τελευταίου   εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
3. Πιστοποιητικό   αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   Αρχής,  έκδοσης   του 
τελευταίου   εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
4. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του 
τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό 
διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  ή  κοινής  εκκαθάρισης  του ανωτέρω νομοθετήματος . 
5. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του 
τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
6. Πιστοποιητικό   του  οικείου  Επιμελητηρίου,   με   το   οποίο   θα  πιστοποιείται 
αφενός  η  εγγραφή  του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα 
διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  αφετέρου   ότι   εξακολουθεί   να   παραμένει 
εγγεγραμμένος  μέχρι  την  ημερομηνία  της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 
7. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του 
υποψηφίου   θα  δηλώνει   όλους   τους   Οργανισμούς   Κοινωνικής   Ασφάλισης   στους 
οποίους  οφείλει  να  καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
8. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης  (κύριας  και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
9. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  κατά  την 
ημερομηνία   της  κοινοποίησης   σε   αυτόν   της   της   πρόσκλησης   υποβολής   των 

50



ΑΔΑ: 66974690Ω8-9ΓΘ



δικαιολογητικών   Κατακύρωσης,   ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω  δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  
καλύπτουν  στο σύνολό  τους  όλες  τις   πιο  πάνω  περιπτώσεις,   πρέπει   επί   ποινή  
αποκλεισμού   να   αναπληρωθούν   με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψηφίου  ενώπιον 
συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι   ο   υποψήφιος   δεν 
βρίσκεται   στην  αντίστοιχη  κατάσταση.   Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί 
υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  
εντός  του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1.    Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης,  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου 
πριν   από   την  κοινοποίηση   της   πρόσκλησης   υποβολής   των   δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να προκύπτει  ότι  α)  ομόρρυθμοι  εταίροι  και  διαχειριστές  
Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  β)  διαχειριστές  Ε.Π.Ε.  γ) Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
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), 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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν.  4198/2013 (Α΄  215 )  Σημειώνεται ότι  σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
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 2.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,  
έκδοσης  του   τελευταίου   εξαμήνου   πριν   από   την   κοινοποίηση   της   πρόσκλησης 
υποβολής  των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
τους, και επίσης ότι δεν τελούν υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  
ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους. 
3.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,  
έκδοσης  του   τελευταίου   εξαμήνου   πριν   από   την   κοινοποίηση   της   πρόσκλησης 
υποβολής  των δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  
τελούν  υπό  αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας τους και επίσης ότι  δεν τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  αναγκαστική 
διαχείριση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία  που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους. 
4.     Πιστοποιητικό   της   αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   αρχής,   της   χώρας 
εγκατάστασης   τους έκδοσης  του τελευταίου εξαμήνου,  πριν  από την κοινοποίηση  της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.  ν.  2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,  ή  άλλες 
ανάλογες καταστάσεις  που προβλέπονται στο δίκαιο  της  χώρας  τους    και  επίσης  ότι 
δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  ή  κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω 
νομοθετήματος ή άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται  στο δίκαιο της χώρας 
τους.
5.     Πιστοποιητικό   της   αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   Αρχής   της   χώρας  
εγκατάστασής  τους, έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει 
ότι   δεν  τελούν  υπό  προπτωχευτική διαδικασία  εξυγίανσης  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 
κατάσταση  που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας τους, και επίσης ότι δεν τελούν υπό  
διαδικασία  θέσης  σε  προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 
διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους. 
6.    Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με 
το οποίο να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  υποψήφιου  Αναδόχου  στα  μητρώα  του  
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και   το  ειδικό  επάγγελμά  του  (ή 
βεβαίωση  αρμόδιας αρχής  με  την  οποία  να  πιστοποιείται  η  άσκηση  του  επαγγέλματός 
του).  Το  πιστοποιητικό  ή  η βεβαίωση  αυτή  πρέπει  να  πιστοποιεί  την  εγγραφή  του  
Αναδόχου  κατά  την  ημέρα υποβολής  της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος  μέχρι  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
7.    Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ή  ένορκη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  αρχής  
ή συμβολαιογράφου  ή,  αν  στη  χώρα  του  υποψήφιου  Αναδόχου  δεν  προβλέπεται 
ένορκη   δήλωση,  υπεύθυνη   δήλωση   ενώπιον   δικαστικής   ή   διοικητικής   αρχής, 
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου επαγγελματικού  οργανισμού,  στην  οποία  ο  υποψήφιος 
θα  δηλώνει  όλους  τους  Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
8.     Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
9.    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  
επί  ποινή  αποκλεισμού  να αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψηφίου  ή, 
στα  κράτη  όπου  δεν  προβλέπεται  Ένορκη Βεβαίωση,  με   Υπεύθυνη  Δήλωση  του 
υποψηφίου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο  υποψήφιος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα 
υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Οι Ενώσεις:
Για  κάθε  Μέλος  της  Ένωσης  πρέπει  να  κατατεθούν  ξεχωριστά  όλα  τα  Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης,  ανάλογα  με  την  περίπτωση  (ημεδαπό/  αλλοδαπό  φυσικό  πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

 Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να το αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την 
φορολογική  ενημερότητα  του  Οικονομικού  Φορέα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η 
κατακύρωση,  κατά  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης  του.  Σε 
περίπτωση  που  το  σύστημα  παρουσιάζει  κάποιον  Οικονομικό  Φορέα  μη  ενήμερο 
φορολογικά  η  Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει 
φορολογική  ενημερότητα  σε  έντυπη  μορφή  εντός  της  προθεσμίας  των  20  ημερών  της 
παραγρ.4 του άρθρου 105 του Ν 4412/2016 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως 
κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf  εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 
αρμόδια  υπηρεσία  ή  την  αποστέλλει  ταχυδρομικά,  σε  έντυπη  μορφή  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  υποβολής.  Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής  αποστολής  ως ημερομηνία κατάθεσης  λογίζεται  η  ημερομηνία 
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

7.4 Απόδειξη κριτηρίων επιλογής 
Επιπρόσθετα,  κατά  το  στάδιο  κατακύρωσης,  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  και  τα 
στοιχεία τεκμηρίωσης της κάλυψης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως εξής: 
Για την απόδειξη της επιτυχούς εκτέλεσης αντίστοιχης σύμβασης κατά την τελευταία τριετία 
σε  Μονάδα  Υγείας  εάν  ο  Πελάτης  είναι  Δημόσιος  Φορέας  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή και  εάν  ο  Πελάτης  είναι  ιδιώτης,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης  υποβάλλεται 
δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και η σχετική Σύμβαση. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 
κατά περίπτωση από αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων ημερών από την  ηλεκτρονική 
υποβολή εκτός  των εγγράφων που φέρουν  ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
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8. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του 
προσφέροντος  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  γίνεται  μετά  και  την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε

9. Ανάδειξη Προμηθευτή
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και δεν 
προσκομίσει  σε  έντυπη  μορφή  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  ως  άνω  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 
επόμενη  συμφερότερη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  της  οικονομικής  προσφοράς.  Σε 
περίπτωση  που  και  αυτός  δεν  υποβάλλει  και  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με 
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη ή συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις  περιπτώσεις  αυτές  όταν  ο συμμετέχων  ή  ο  υπόχρεος προς  τούτο προσφέρων δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  της  παρ.  4  του 
άρθρου 105 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου 
η  εγγύηση  συμμετοχής  του  προσφέροντος.  Επίσης,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η 
εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων. 

10. Ενστάσεις - Προσφυγές
Ενστάσεις  -  προσφυγές  υποβάλλονται  για  τους  λόγους  και  με  την  διαδικασία  που 
προβλέπεται στα άρθρα 360 επόμενα του ΒΙΒΛΙΟΥ  IV του Ν 4412/2016, τα οποία με την 
επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 379 αρ. 7 και 8 του ως άνω νόμου περί του χρόνου 
έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων ορίζουν τα ακόλουθα:
Κάθε  ενδιαφερόμενος  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον να του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη 
σύμβαση  έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή 
παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  υποχρεούται,  πριν  από  την  υποβολή  των 
προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής.  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  στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
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βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής  κατά  προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  Σε  περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη  της  σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της 
ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση  προσφυγής.  Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά και με την επιφύλαξη του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 27 και 379 παρ. 11, σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης,  η  
ένσταση υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.
Η  ένσταση  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  με  τη 
συμπλήρωση  της  ειδικής  φόρμας  του  Συστήματος  και  την  επισύναψη  του  σχετικού  
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης 
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα και  στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη  
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η  
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 
του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί  
δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει  
δεκτή. 
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης  
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

11. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  έως  30%  για  διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσης  αξίας  μέχρι  100.000  Ευρώ περιλαμβανομένου  ΦΠΑ κι  έως  15% για 
διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσης  αξίας  από 100.001  Ευρώ και  άνω περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ  στην  περίπτωση  μεγαλύτερης  ποσότητας  ή  το  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης 
ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζομένου  από  την 
διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της 
τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την 
προκηρυχθείσα  ποσότητα  της  παρούσας  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  10%  αυτής,  ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται και η προμήθεια θα επαναπρογραματίζεται.
Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στην 
έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της
ανακοίνωσης  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  Σύμβασης  (επισυναπτόμενο  σχέδιο  στο 
Παράρτημα  Δ΄  της  παρούσας)  προσκομίζοντας  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η 
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σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος.
Η  σύμβαση  θα  υπογραφεί  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Υποψηφίου 
Προμηθευτή/Αναδόχου  ή  νομίμως  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  και  θα  συνταχθεί  στην 
Ελληνική γλώσσα.
Από την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
στους προμηθευτές, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο που ακολουθεί 
έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

12. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι  διατυπωμένα στην 
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κάθε  προσφορά συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής  των ΜΜΕ ή  των ενώσεών τους  κ.λπ. 
συνοδεύεται  υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό, 
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€), 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
έκτος ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται 
να  προσφερθεί.  Η  εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη με  το 
συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) 
μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι  προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει  το 5% της συνολικής αξίας των ειδών 
χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος της εγγυητικής  επιστολής  καλής εκτέλεσης  της προς 
υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται  στο  εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14. 

13. Σύμβαση
Μετά  την  ανακοίνωση  της  απόφασης  κατακύρωσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης 
της παρούσας προκήρυξης.

•Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  διαθέτει  στην  Ελλάδα  μόνιμα  κατάλληλα  εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότησης  αυτού  από  τον  μητρικό 
κατασκευαστικό  οίκο,  για  την  συντήρηση  των  αντίστοιχων  μηχανημάτων.  Η  σύνθεση  του 
συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν 
αναλυτικά στην προσφορά.

•Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για τρία (3) 
τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 
διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη 
από τη οριστική  παραλαβή  του,  με  έγγραφη  δέσμευση  του  κατασκευαστικού  οίκου  ή  της 
Θυγατρικής εάν αυτή λειτουργεί στην Ελλάδα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
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Ευρωπαϊκή "Ένωση όπως αυτοί ορίζονται  στην  Οδηγία  93/42/ΕΕC.  Κατά  τη  διάρκεια  της 
εγγύησης η Νοσηλευτική Μονάδα δεν Θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος 
προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν Θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης  πλήρους 
συντήρησης-επισκευής, με το σύνολο των αναλωσίμων και τα αναγκαία Servίce Κίt, κεφαλές 
κλπ. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό 
έλεγχο  συντήρησης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Κατασκευαστικού  Οίκου,  ώστε  ο 
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός  να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς 
προβλέπει το σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής. Κατά την διάρκεια του χρόνου 
εγγύησης τριών (3) ετών ισχύουν όλοι οι όροι και οι ποινικές ρήτρες του  σχεδίου σύμβασης 
πλήρους συντήρησης-επισκευής  των  τριών  (3)  ετών.  Επιβεβαίωση  Θα  γίνεται  με  έγγραφη 
δέσμευση  του  κατασκευαστή,  ή  της  Θυγατρικής  εάν  αυτή λειτουργεί  στην  Ελλάδα ή  του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή "Ενωση  όπως αυτοί  ορίζονται  στην 
Οδηγία 93/42/ΕΕC.

•Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας 
στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών 
και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

• Μετά  τη  λήξη  του  ως  άνω  χρόνου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  προμηθευτής 
υποχρεώνεται,  να  αναλάβει  τη  συντήρηση  και  την  επισκευή  του  ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού (περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση 
δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, 
έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία Θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική 
οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή 
ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση όπως αυτοί ορίζονται 
στην Οδηγία 93/42/ΕΕC, η οποία Θα κατατεθεί με την προσφορά, ως και το υφιστάμενο 
τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για servίce κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης 
πλήρους συντήρησης-επισκευής.

•Σε  περίπτωση  αφαίρεσης  της  εξουσιοδότησης  του  κατασκευαστικού  οίκου  ή  του 
εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή "Ένωση, προς τον προμηθευτή, 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, για την συνεχή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους  ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της 
δεκαετίας τουλάχιστον.

•Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πλήρη τιμοκατάλογο των απαιτούμενων για την 
λειτουργία του εξοπλισμού υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, κλπ. με σταθερή τιμή για πέντε 
(5) τουλάχιστον έτη.
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14. Παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης 
Η παράδοση του αντικειμένου θα γίνει όπως ορίζεται από την περιγραφή του Έργου (Μέρος 
Β΄ της παρούσας). Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και 
η  διοίκηση  αυτής  διενεργείται  από  την  καθ’  ύλην  αρμόδια υπηρεσία  ή  άλλως από την 
υπηρεσία η οποία ορίζεται  με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  Η ανωτέρω υπηρεσία 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 
που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 
το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 
σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να 
υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Κατά  τα  λοιπά  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  το  δικαίωμα  επιβολής  ποινικών  ρητρών  και 
κυρώσεων κατά τα άρθρα 218 του Ν 4412/16. 

15. Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης 
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται  με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο 
προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους 
όρους της σύμβασης και  γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει  σε  όλες τις  διαδικασίες  παραλαβής που προβλέπονται  από την σύμβαση και 
συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολή  και  καλής 
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εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε  από  την  αρχική  επιτροπή  παραλαβής,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.

16. Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή  /και  παραδοτέων,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση του  αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της 
σύμβασης,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το  άρθρο 218, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα 
παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει  η  συνολική  διάρκειας,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

17. Κυρώσεις – Λύση – Καταγγελία Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  επιβάλει  κυρώσεις  με  τη  μορφή  προστίμων  στην 
περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, 
την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα 
γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  την  ευχέρεια  να  εισπράξει  τα  πρόστιμα  είτε  σε  μορφή 
παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Σε  περίπτωση  επανειλημμένων  καθυστερήσεων  στην  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  του 
προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της 
Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η 
Αναθέτουσα  Αρχή  ύστερα  από  πρόταση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και 
Παραλαβής  δικαιούται  να  κηρύξει  τον  προμηθευτή  έκπτωτο  και  να  λύσει  τη  σύμβαση 
αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση  δεν  επέρχεται  αν  ο  Προμηθευτής 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 
παράβαση  για  την  οποία  επιβλήθηκε  η  έκπτωση.  Για  τη  διαδικασία  κήρυξης  του 
προμηθευτή  έκπτωτου,  έχουν  ανάλογη  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  άρθρου  203  του  Ν 
4412/16.

18. Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 
τις  εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις  του.  Κατ’  εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να 
εκχωρήσει,  χωρίς  έγκριση,  τις  απαιτήσεις  του  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την 
καταβολή  Συμβατικού  Τιμήματος,  με  βάση  τους  όρους  της  Σύμβασης,  σε  Τράπεζα  της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

19. Δικαίωμα ματαίωσης Διαγωνισμού
Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
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α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν  4412/2016  και  με  τα  έγγραφα  της 
σύμβασης ή 
β) εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  και  κηρυχθεί  έκπτωτος  και  κανένας  από  τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  
Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας 
ανάθεσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να 
ακυρώσει  μερικώς  τη διαδικασία ή  να αναμορφώσει  ανάλογα το αποτέλεσμά της  ή  να 
αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η 
παράλειψη.  
Όταν  συντρέχουν  οι  λόγοι  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 1  και  2,  η  αναθέτουσα αρχή ακυρώνει  τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 
τμήμα  της  σύμβασης,  για  το  εν  λόγω  τμήμα,  εφόσον  επιτρέπεται  η  κατάθεση  τέτοιων 
προσφορών.  
Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης  της  διαδικασίας  σύναψης,  με  τροποποίηση ή  μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν 4412/16, εφόσον, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

20. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία,  όπως  διαγράμματα,  σχέδια,  προδιαγραφές, 
πλάνα,  στατιστικά  στοιχεία,  υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο  ή  υλικό  που 
αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή  καταρτίζεται  από τον  Προμηθευτή κατά  την  εκτέλεση  της 
Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικά  και  ανήκουν  στην  απόλυτη  ιδιοκτησία  της  Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 
της  Σύμβασης,  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ο 
Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, 
την τεχνογνωσία (know-how)  που  θα αποκτήσει  κατά την  εκτέλεση της  προμήθειας,  σε 
παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.
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21. Υποχρεώσεις Ασφάλισης
Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε  πρόσφορο  μέτρο  ασφάλειας  και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και  είναι  υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού 
της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ 
όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της 
προμήθειας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του Προμηθευτή. 

22. Εμπιστευτικότητα 
Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση 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, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης 
των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια 
χωρίς  την  προηγούμενη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ούτε  να  συμμετέχει  σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση.

23. Ανωτέρα Βία
Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός 
του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και 
επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

24. Χρόνος και Τόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά  περίπτωση  κείμενες  διατάξεις,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των διατάξεων του 
άρθρου  5  του  ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
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25. Εμπιστευτικότητα – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικές
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια 
Επιτροπή, καθώς και να το επισημαίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, 
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας,  στην  αντίθετη  περίπτωση  θα 
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια 
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου 
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

26. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η  Σύμβαση  διέπεται  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο.  Σε  περίπτωση  διαφορών  σχετικά  με  την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα 
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 
που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι 
τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί  στη  σύμβαση  προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  στα  δικαστήρια,  σε 
διαιτησία,  σύμφωνα  πάντα  με  την  Ελληνική  Νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους 
συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για  την  επίλυση  της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                            Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ          ΔΙΟΙΚ.     ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
                                                                                                                                   Α.Α.
      ΟΛΓΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ      ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ    ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της  
Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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.........................,  για  τη  συμμετοχή  στο  διενεργούμενο 
διαγωνισμό της….…………. για  εκτέλεση τμήματος του έργου«…………….» και συγκεκριμένα 
για  το  τμήμα  του  έργου  που  αφορά  στην  υπερπεριφέρεια………………..  συνολικής 
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 
της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης  
ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο  
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος  
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  τουλάχιστον  κατά  ένα  (1)  μήνα  του  χρόνου  ισχύος  της  
Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : 
της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 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.........................,  για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και 
συγκεκριμένα  για  το  τμήμα  του  έργου  που  αφορά  στην  υπερπεριφέρεια……………….. 
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η  παρούσα  ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη 
δήλωσή  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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

             
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             1Η  Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                    «ΛΑΪΚΟ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ….. / 2018
 (Αρ. διακήρυξης – ΑΦΜ Προμηθευτή)

Προμήθειας  ……………………………………………………………………...
Στην  Αθήνα σήμερα την  …… του  μηνός  …………..  του  έτους  2018  ημέρα  της  εβδομάδας 
…………. και στο κατάστημα του Γενικού Αθηνών  «Λαϊκό» οι πιο κάτω υπογράφοντες:
1. Ο  κος  ΗΡΑΚΛΗΣ  Φ.  ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ,  Διοικητής  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αθηνών 
<<ΛΑΪΚΟ>>,  ο  οποίος  εκπροσωπεί  το  Νοσοκομείο,  σύμφωνα  με  την  414/28-07-2016  τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ. (Αρ. Βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ. 3491/12-07-2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
2. Ο/Η  ……………………………………………..……………………….....…,  ο  οποίος   ενεργεί  για 
λογαριασμό της   εταιρείας  ………………… οδός  …………….,  περιοχή ……………..,  Τ.Κ.  ………….., 
ΤΗΛ.:  ………………….,  FAX:  …………………,  η  οποία  και  θα  ονομάζεται  «Προμηθευτής», 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αποκαλούμενος για συντομία «Αναθέτουσα αρχή» 
διενήργησε  …………………………….  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον 
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  σύμφωνα  με  την  Δ. 
Σ…………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και την …… / 2018 
διακήρυξη για την …………………………………………………….. ………………………………..
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου με την υπ’  αριθμ.  …………………. απόφασή του 
ενέκρινε  την  κατακύρωση  στη  συμβαλλόμενη  εταιρεία  …………………..  την  προμήθεια 
…………………  ………………… για (χρονική διάρκεια), συνολικού τιμήματος …………………. με τους 
όρους και συμφωνίες, όπως αυτοί ακολούθως αναφέρονται :

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος  Το  πρόσωπο  που  ο  προμηθευτής  με  έγγραφη  δήλωσή  του,  στην  οποία 
περιλαμβάνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προσώπου  (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax,  e mail κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του 
αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Διοικητική εντολή:  οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας 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.
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Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  (ΕΠΠ):  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  που 
ορίζεται από το Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης της προμήθειας.
Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»   
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν 
να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 
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 από …………………….. 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 
Προμηθευτή,  καθώς  και  όλα  τα  τεύχη  που  τη  συνοδεύουν  και  τη  συμπληρώνουν  και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του 
Προμηθευτή.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι 
της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..
……………………..». 
Η  Προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  Προμηθευτή,  σε 
συνδυασμό  με  τους  όρους  της  από  ……………………..  διακήρυξης  και  την  υπ’ 
αριθμ. .. ................. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Τ..  υπό  προμήθει..  είδ…  αναφέρ….  αναλυτικά  στο  παρόν  άρθρο  καθώς  και    στ… 
επισυναπτόμεν… (…) σελίδ… αυτής.
AN  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ…  ΕΙΔ…  

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται στους …………….. μήνες, από την 
ημερομηνία  έναρξής της.
Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ……/……./201… και λήξης η ………/……../ 201….
Ο  Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά εντός δύο εργασίμων ημερών από 
την παραγγελία της Διαχ. Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  δύναται  να  παραταθεί  υπό  τις  κάτωθι  σωρευτικές 
προϋποθέσεις:
Α) η τροποποίηση της σύμβασης λόγω της παρατάσεως αυτής να είναι σύμφωνη με τους 
περιορισμούς του άρθρου 132 του Ν 4412/2016. 
Β)  να έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας  αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. 
Κατά  την  παραλαβή  των  υλικών  ή  και  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  δύναται  να  διενεργεί  τους  κάτωθι  ελέγχους:  α)  με  μακροσκοπική 
εξέταση,  β)  Με  χημική  ή  μηχανική  εξέταση  (εργαστηριακή  εξέταση),  γ)  Με  πρακτική 
δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το 
προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος 
αυτός  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση.  Το  κόστος  διενέργειας  των  ανωτέρω  ελέγχων 
επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι 
άλλο  αφορά  τη  διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  της 
παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Προμηθευτή 
πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, 
επιβάλλεται  πρόστιμο  5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  
Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συνολικής  ποσότητας  αυτών.  
Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 
ο  προμηθευτής  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος  φόρτωσης  -  παράδοσης.  
Εφόσον  ο  προμηθευτής  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 συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού 
του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, 
με  ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα, 
εφόσον ο προμηθευτής 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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ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο 
ποσό των  ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €),  πλέον ΦΠΑ ……….% 
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ 
και …………. λεπτών (……………..,…€). 
Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  θεωρώντας  το  συμβατικό 
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας 
μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 
Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας,  χωρίς  καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας  Αρχής.  Ομοίως,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης:
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προϊόντων/  υλικών  στον  Προμηθευτή  θα  γίνει  τμηματικά 
σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν 
τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού. 
Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις  καθώς και  κάθε  άλλου 
δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ ύστερα από την θεώρηση του 
χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης  προμήθειας,  μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:
α. Τιμολόγιο του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»
Στο/α  παραστατικό/ά  αποστολής  καθώς  και  στα  σχετικά  τιμολόγια  θα  αναφέρεται 
υποχρεωτικά ο αριθμός της παρούσας σύμβασης)
β.  Πρωτόκολλο ποιοτικής και  ποσοτικής παραλαβής και  εισαγωγής των υπηρεσιών στην 
Αποθήκη του Νοσοκομείου.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» που διενεργεί τον έλεγχο και 
την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία.
Κατά την πληρωμή του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

• Φόρος εισοδήματος : 8%(υπηρεσίες) ή 4% (υλικά) ή 1% (καύσιμα)
• Εισφορά υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,06% (N.4013/11 άρθρο 4 § 3 όπως τροποποιήθηκε με 

Ν. 4412/2016 άρθρο 375 § 7)
• Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
• Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
• Υπέρ Ψυχικής Υγείας :  2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του 

Φ.Π.Α.,    Ν. 3580/07 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07), ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-
09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009.

• Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 0,02% {παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/8-
8- 2016)}

• Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) : 0,06 % (άρθρο 350 παρ. 
3 του Ν. 4412/2016)

• Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 
969/22-3-2017)
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• Εισφορά  20%  υπέρ  ΟΓΑ  επί  του  χαρτοσήμου  κράτησης  Α.Ε.Π.Π.  (Υπ. 
αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-3-2017)

Ο αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
Όλα  τα  τιμήματα  της  παρούσας  Σύμβασης  (συνολικά  και  τιμές  μονάδος),  παραμένουν 
σταθερά  και  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  ή  αύξηση  έως  την  συμβατική 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. 
Καμία  αποζημίωση  ή  άλλη  χρηματική  καταβολή  δεν  δικαιούται  ο  προμηθευτής  στις 
περιπτώσεις  αδράνειας,  παύσης  κλπ.  της  σύμβασης,  ιδίως  δε  γιατί  δεν  παρουσιάστηκε 
ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη 
με  αριθμό  ………………………….  εγγυητική  επιστολή  της  ……………..  ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ποσού 
…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του 
Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι (δύο μήνες μετά την λήξη 
του συμβατικού χρόνου και της τυχόν δίμηνης παράτασης) ήτοι ……………………………, η οποία 
έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 
οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  της  προμήθειας,  ύστερα  από  την  έγγραφη 
εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους  και  σύμφωνα  με 
οριζόμενα στον Ν. 4281/2014
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει  υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 
έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε 
περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 
τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ΄  όλη τη διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας,  ο  Προμηθευτής  θα πρέπει  να 
συνεργάζεται  στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,  υποχρεούται  δε να λαμβάνει  υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να 
παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  την  προμήθεια  (τακτικές  και 
έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  αποτελεσματική  λήψη 
αποφάσεων.
3. Ο  Προμηθευτής   θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβαση  να  τηρεί  τις 
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τια  διατάξεις  τις  περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 
5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την 
προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας 
προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα  με 
την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα  ώστε  να  ανταποκριθεί  στις 
απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο  Προμηθευτής  εγγυάται  και  φέρει  όλες  τις  υποχρεώσεις  και  ευθύνες,  που 
προβλέπονται  ή  απορρέουν  από  την  παρούσα  Σύμβαση  και  το  Νόμο  και  σε  σχέση  με 
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οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από  άτομα,  που  θα  ασχοληθούν  ή  θα  παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνον  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.
7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με  το  συμφέρον  της 
Αναθέτουσας Αρχής
8. Απαγορεύεται  στον  Προμηθευτή  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε 
υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής 
θα  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
Ειδικότερα:
Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται  άμεσα  με  την  εκτέλεση  της  παρούσας  Σύμβασης  και  διασφαλίζει  ότι  οι 
υπάλληλοι  αυτοί  είναι  σε  πλήρη  γνώση  και  συμφωνούν  με  τις  υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του 
και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για 
την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 
περιέλθουν σε γνώση του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της 
παρούσας Σύμβασης, οι  οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 
εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίζει  τη  διαφύλαξη  όλων  των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
ασχολούνται  με το Έργο,  αποκλειόμενης της διαφυγής,  διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα 
άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα 
Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 
Προμηθευτή,  η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το δικαίωμα να κάνει  χρήση των διατάξεων 
«περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας»  και  να  αξιώσει  πληρωμή  και  αποζημίωση  για  όλες  τις 
άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί 
καθώς επίσης  και  να  προβεί  στη  λύση  της  Σύμβασης  με  υπαιτιότητα του  Προμηθευτή, 
κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία  όπως  χάρτες,  διαγράμματα,  σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό  που  αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή  καταρτίζεται  από  τον  Προμηθευτή  κατά  την 
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα  και  τα  στοιχεία  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  Προμηθευτής  μπορεί  να  κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί 
για  σκοπούς άλλους από της Σύμβασης,  χωρίς  την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε  θέμα  σχετικά  με  δικαιώματα  επί  του  λογισμικού  ή  του  εξοπλισμού,  η 
Αναθέτουσα  Αρχή οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμέσως και  γραπτά με  όλες  τις  απαραίτητες 
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πληροφορίες  τον  Προμηθευτή,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αμυνθεί,  δικαστικά  και 
εξωδικαστικά,  για  λογαριασμό  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  έναντι  του  τρίτου.  Σε  κάθε 
περίπτωση,  ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί  να 
καταβάλει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εξ  αυτού  του  λόγου,  συμπεριλαμβανομένης  και  κάθε 
δικαστικής  δαπάνης  ή  αμοιβής  δικηγόρων,  αφετέρου  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική  ή αποθετική ζημία που θα υποστεί  από ενδεχόμενη 
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών, 
εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
i) Πυρκαγιά 
ii) Πλημμύρα 
iii) Σεισμός 
iv) Πόλεμος 
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός  που  εμπίπτει  στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και 
επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  καταγγείλει  /  λύσει  τη  σύμβαση  με  τον 
Προμηθευτή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση 
αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει 
μέχρι  του  χρόνου  της  καταγγελίας,  δεν  δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως 
αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της 
καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του  Προμηθευτή  που  αναφέρεται  στην  αρχή  της 
παρούσας  ή  θέσης  της  περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή 
και  ρητή  συμφωνία  των  μερών  και  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  132  και  201 
(γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) του Ν. 4412/2016.
 
ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. 
Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 
έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  για  την  καταβολή συμβατικού  τιμήματος,  με  βάση  τους 
όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα 
που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από 
το αρμόδιο όργανο. 
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β)  Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν.  
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις . 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2014, η από …………………….. διακήρυξη 
του  σχετικού  διαγωνισμού  και  η  από  ……………………..  κατατεθείσα  προσφορά  του 
Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη.  Σε 
περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Για  τα  θέματα που καθορίζονται  στην παρούσα,  κανένα συναφές κείμενο  ή  έγγραφο ή 
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την  
ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 
σύμβαση.
Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.…………………………..
………..………………………………………..,  κάτοικος  …………………………..…….……., 
ΤΚ  ……………………………..  τηλ:  210  ……………….…………  ,   fax  210  ……………………….., 
email……………………………………….………… 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την  Αναθέτουσα Αρχή στον  Ανάδοχο θα γίνεται  με  κάθε 
πρόσφορο μέσο ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής 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, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 
να προβλεφτεί  στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων,  αντί  των δικαστηρίων,  σε 
διαιτησία  σύμφωνα  πάντα  με  την  ελληνική  νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους 
συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για  την  επίλυση  της 
διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην  προηγούμενη 
παράγραφο. 
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 
207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών 
- αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής,  αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, 
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου  και  η  απόφαση  που  θα 
εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία πρωτότυπα. Δύο έλαβε 
η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Προμηθευτής.- 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   

     ΗΡΑΚΛΗΣ  ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α’ 147)]
   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221994]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αγ. Θωμά 17, Γουδή, 11527]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Όλγα Ασλανίδη]
- Τηλέφωνο: [213-2061792, 213-2061369, 213-2061850]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@laiko.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www  .  laiko  .  gr  ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: [Προμήθεια εξοπλισμού για το 
σύστημα εγκατάστασης RIS-PACS  - CPV: 48000000-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221994]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Παροχή υπηρεσιών]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [180/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη  
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της  
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος 
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των  
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό  
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

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

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

 δωροδοκίαix,x·

 απάτηxi·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές  
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
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Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]
·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την  
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή  
αφερεγγυότητα, σύγκρουση  
συμφερόντων ή επαγγελματικό  
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του 
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

85



ΑΔΑ: 66974690Ω8-9ΓΘ



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών  
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις  
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα  
που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος  
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην  
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη  
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που  
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να  
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να  
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων  
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον  
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα  
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

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

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): 
[……][……][……]
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2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής  
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και  
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει  
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη  
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος  
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές  
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα  
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε  
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...  
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως  
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε  
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί  
το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου  
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων  
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος  
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών  
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viii Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α),  «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»  
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της  σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την  
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την  
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου  
2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν.  
3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της  
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xiv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία  
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη  
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν  
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις  
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο  
αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της  
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,  
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ  
2016/7)

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ  
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix Πρβλ άρθρο 48.

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ  
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxi Για συμβάσεις  έργου,  η εκτιμώμενη αξία της  οποίας  υπερβαίνει  το  ένα  εκατομμύριο (1.000.000)  ευρώ εκτός  ΦΠΑ  
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxii Όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του  Προσαρτήματος  Α,  οι  οικονομικοί  φορείς  από  ορισμένα  κράτη  μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,  
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον  
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την  
εν λόγω πρόσβαση. 
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