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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI
KONIAVITI
Ημερομηνία: 2019.08.12 16:04:57
EEST

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η

1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ
Αγίου Θωμά 17, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Αθήνα, 12/08/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 12075

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 69/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
για την προμήθεια
«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ», κωδ. ΟΠΣ: 5035324

CPV: 33124120-2: (Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης τροχήλατος), 33141620-2: (Ανακυκλωτής τοξικών
διαλυμάτων), 33195200-5: (Σύστημα παρακολούθησης ασθενών της μονάδας εμφραγμάτων και της
καρδιολογικής κλινικής), 33168000-5: (Σύστημα βίντεο ενδοσκόπησης άνω-κάτω πεπτικού, χοληφόρων),
33141620-2: (Πλυντήριο απολύμανσης δύο θέσεων εύκαμπτων ενδοσκοπίων)

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής
Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (470.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτά (379.032,25€),
ΦΠΑ : Ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (90.967,75 €)

Έναρξη υποβολής προσφορών: Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα:16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα: 11:00

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
ΑΘΗΝΑ 2019
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αγίου Θωμά 17

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

115 27

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL3 ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο

21 3206 0800

Φαξ

213 2061 638

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@laiko.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ζαδέλη Αικατερίνη, Ασλανίδη Όλγα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.laiko.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Επιπλέον, οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα http://www.laiko.gr/
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στην
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-
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2020» σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4314/2014 από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΠΣ08510058, κωδ. ΣΑΕ/ ΕΠ0851).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 3658/14.11.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5035324.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ». Τα προς
προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
α/α

CPV

1

33124120-2

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

2

33141620-2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

33195200-5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)

4

33168000-5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

5

33141620-2

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

(τεμ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

1

40.322,58

9.677,42

50.000,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
α/α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

2

ΤΜΗΜΑ 2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ
ΤΟΞΙΚΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT

1

24.193,55

5.806,45

30.000,00

3

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ
ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).

1

88.709,67

21.290,33

110.000,00

4

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
(ΑΝΩ
ΚΑΙ
ΚΑΤΩ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ,
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

1

185.483,87

44.516,13

230.000,00

5

ΤΜΗΜΑ 5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

1

40.322,58

9.677,42

50.000,00

379.032,25

90.967,75

470.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα τμήματα, είτε για ορισμένα μόνο τμήματα, υπό την προϋπόθεση
να αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ενός εκάστου των τμημάτων. Δεν υπάρχει
περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα σε έναν προσφέροντα
υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων προσφέρει τη μικρότερη τιμή ανά Τμήμα.
Για τεχνικούς λόγους, που αφορούν στις δυνατότητες του ΕΣΗΔΗΣ, το κάθε προς προμήθεια τμήμα της
παρούσας διακήρυξης αναρτήθηκε ως διακριτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τους Συστημικούς Αύξοντες αριθμούς που αναγράφονται στο σημείο
1.6.Β παρακάτω.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων
ευρώ (470.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Τριακόσιες
εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (379.032,25€), ΦΠΑ : Ενενήντα
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (90.967,75 €).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
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12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
13. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
14. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
15. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
16. το ν.2519/1997, (Α’ 165) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
17. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Τις κάτωθι αποφάσεις:
1. η υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ 56353 απόφαση, ΦΕΚ 414 Υ.Ο.Δ.Δ/28.7.2016, σχετικά με το διορισμό
Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. Τη με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 αντικατάσταση της με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020
Υπουργικής Απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 36616/08-08-2018 απόφαση Διοικητή της 1ης Υ.Πε. για την έγκριση
σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ μέσω του ΕΣΠΑ 20142020.
4. Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 41η/24-10-18
Συνεδρίασή του αναφορικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής του ΕΣΠΑ 2014-2020.
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3658/14.11.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5035324 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
6. Την απόφαση με Δ.Σ 17/25.4.2018 Θ.2ο, ΑΔΑ:Ω9Τ84690Ω8-ΥΩΤ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).
7. Την απόφαση με Δ.Σ 2/21.2.2019 Θ.49ο, ΑΔΑ:ΩΕΗ54690Ω8-ΠΧΒ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ,
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ) και ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ.
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8. Την απόφαση με Δ.Σ 51/12.12.2018 Θ.2ο, ΑΔΑ:Ω8Φ24690Ω8-2ΚΓ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για τον ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT.
9. Την απόφαση με Δ.Σ 8/3-4-2019 Θέμα 1ο, ΑΔΑ: ΨΡΣΦ4690Ω8-ΓΙΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για τον ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ.
10. Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 19η/5-6-2019
Συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6ΥΩΞ4690Ω8-ΓΝΞ), με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια ηλεκτρονικού
διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής ανά είδος, για την
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ.
11. Την με αριθμ. 2420/31.7.2019 Διατύπωση Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής για τη Δημοπράτηση του έργου «Προμήθεια
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ».
12. Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/7.8.2019 (θέμα
5ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ:ΨΝΩΔ4690Ω8-ΘΜΠ), με την οποία εγκρίνεται το παρόν τεύχος
δημοπράτησης.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η υποβολή προσφορών στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αρχίζει μετά το πέρας του διαστήματος εντός
του οποίου είναι δυνατόν να παρασχεθούν διευκρινίσεις, ήτοι την 08/09/2019.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα16:00.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , την Πέμπτη, 19/09/2019 και ώρα 11:00,

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/08/20199
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr .
Για τεχνικούς λόγους, που αφορούν στις δυνατότητες του ΕΣΗΔΗΣ, το κάθε προς προμήθεια τμήμα της
παρούσας διακήρυξης αναρτήθηκε ως διακριτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τους εξής Συστημικούς Αύξοντες αριθμούς:
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

78649

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT

78653

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)

78655
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

78658

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

78660

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και έλαβε ΑΔΑ: 6ΥΞΔ4690Ω8-Φ7Η
Η Διακήρυξη θα καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : http://www.laiko.gr/ στην διαδρομή : Ανακ/σεις - Προκηρύξεις > Ανακοινώσεις Λαϊκού Νοσ. >
Γραφείο Προμηθειών – Διακηρύξεις

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

η με αρ. 2019/S 153-376613 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19PROC005430226)όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.

η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της

3.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

4.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5.

το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 12 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 01/09/2019 και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι
07/09/2019. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για υποβολή προσφορών με το πέρας της παραπάνω
ημερομηνίας. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική,
σε απλή φωτοτυπία.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ
1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
1

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που
το έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Α.Α. δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή
και στην περίπτωση αυτή η ένωση υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου
τμήματος/προσφερόμενων τμημάτων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

Ύψος Εγγυητικής
Επιστολής
Συμμετοχής (€)

1

50.000,00

40.322,58

806,00

1

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT

1

30.000,00

24.193,55

484,00

3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
(ΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ
ΜΟΝΙΤΟΡ,
ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).

1

110.000,00

88.709,67

1.774,00

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
(ΑΝΩ
ΚΑΙ
ΚΑΤΩ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ,
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

1

230.000,00

185.483,87

3.710,00

5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

2

50.000,00

40.322,58

806,00
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερομένων τμημάτων.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι δεκατρείς μήνες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μέχρι 13/10/2020, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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
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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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
Σελίδα 14

19PROC005431277 2019-08-12

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. Τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων των
ίδιων ή των συγγενικών τους προσώπων, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης. Η
Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση εντοπισμού, κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης της
σύμβασης, καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, δεσμεύεται, μετά την έκδοση αιτιολογημένης
απόφασης, να λάβει, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όλα τα αναγκαία μέτρα για την
πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση των εν λόγω καταστάσεων, που ενδέχεται να προκύψουν
κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, πριν προβεί στον αποκλεισμό του
οικονομικού φορέα κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε 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
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν.4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Συναφής με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θεωρείται η δραστηριοποίηση στον τομέα
εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι οικονομικοί
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φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού (αρ. 75 ν.
4412/2016).
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:


να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2016,2017,2018, τουλάχιστον ίσο με την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των
προσφερόμενων ειδών για τα οποία υποβάλουν προσφορά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:


Να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) παράδοση του συγκεκριμένου είδους μέσα στην τελευταία
τριετία (2016-2018) και μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, είτε στον Δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν τα ακόλουθα
πιστοποιητικά ποιότητος:
α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση) με πεδίο πιστοποίησης
την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο), τόσο
του κατασκευαστή όσο και του συμμετέχοντος.
β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα) μεταφρασμένα στα
ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα).
γ) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
(ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).
Τα παραπάνω θα πρέπει να περιέχονται, επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
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οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 αρκεί μόνο η συμπλήρωση της ενότητας α του IV μέρους του ΕΕΕΣ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Επισημαίνεται ότι καθώς η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα
τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά τη φάση κατακύρωσης πλην των δικαιολογητικών
του σημείου Β5 που προσκομίζονται κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, το φάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Λόγω του σύντομου χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών
2

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Επίσης ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι3
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ότι οι φορείς δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, ειδική εκκαθάριση, αναστολή
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαδικασία εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση και προσκόμιση από τον προσωρινό
ανάδοχο της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.3.1, στην περίπτωση α της παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.3, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) Για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.2.3.2 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί
εφικτή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.
3

ΕΑΑΔΗΣΥ 2210/19.04.2019 «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται
από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». …. τα
πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό
διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι
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στ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:


Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των οικονομικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018, για
τις οποίες έχουν καταχωρηθεί ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ. Στις περιπτώσεις που υφίσταται σχετική εκ
του νόμου υποχρέωση προς καταχώρηση ισολογισμών στο ΓΕΜΗ, προσκομίζονται οι σχετικές
ανακοινώσεις καταχώρησης αυτών από το ΓΕΜΗ. Εάν ο τελευταίος ισολογισμός έχει αποσταλεί
προς καταχώρηση αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, τότε προσκομίζονται μαζί με τον ισολογισμό, η αίτηση καταχώρησης
και απόδειξη πληρωμής.



Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση –
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου
αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.



Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018).

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, π.χ φορολογική δήλωση. Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου
από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας
εναπόκειται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016).
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του συγκεκριμένου είδους
για τα έτη 2016, 2017, 2018 και μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς με μνεία για κάθε παράδοση του
παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και ειδικότερα τα υλικά, τις ποσότητες,
την αξία, τις ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης. Ο κατάλογος θα πρέπει
να περιλαμβάνει την παράδοση ενός τουλάχιστον παρόμοιου μηχανήματος συμβατικής αξίας ίσης ή
μεγαλύτερης με την παραπάνω προμήθεια.
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί
αρμοδίως ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων
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προμηθειών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το
χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»:
α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση) με πεδίο πιστοποίησης
την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο).
β) Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών
προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο).
γ) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα (μεταφρασμένα στα
ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα).
δ) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας: «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
(ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε
η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Σελίδα 23

19PROC005431277 2019-08-12
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1.1 Κριτήριο ανάθεσης για τον «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
1

Σύγχρονη τεχνολογία, ποιότητα και αποδοτικότητα του
μηχανήματος, αξιοπιστία λειτουργίας, σύμφωνα κατ΄
ελάχιστον με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξής

100-120

40%

2

Στοιχεία
τεχνικής
υποστήριξης
(χαρακτηριστικά
πιστοποιημένης παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης, χρόνος
αποκατάστασης βλαβών,
δυνατότητα αντικατάστασης
μηχανήματος με βάση τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη,
διάρκεια επάρκειας ανταλλακτικών)

100-120

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

70%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1

2

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν
των δύο (2) ετών

100-120

Κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει ετήσιας προσφοράς

100-120

15%

15%

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β

100%
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2.3.1.2 Κριτήριο ανάθεσης για τον «ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
1

Σύγχρονη τεχνολογία, ποιότητα και αποδοτικότητα του
μηχανήματος, αξιοπιστία λειτουργίας, σύμφωνα με τις
κατ΄ ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

100-120

35%

2

Στοιχεία
τεχνικής
υποστήριξης
(χαρακτηριστικά
παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης, δυνατότητα άμεσης
αποκατάστασης
μηχανήματος,
διάρκεια επάρκειας
ανταλλακτικών-παρακαταθήκη ανταλλακτικών)

100-120

25%

3

Ποιότητα και αξιοπιστία κατασκευής. Απλότητα-εργονομία
και διάρκεια χρήσης.

100-120

15%

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

75%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1

7%

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν
των δύο (2) ετών

100-120

2

κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει ετήσιας προσφοράς

100-120

8%

3

Χρόνος παράδοσης του μηχανήματος.

100-120

5%

4

Εκπαίδευση προσωπικού.

100-120

5%

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ

25%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β

100%
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2.3.1.3 Κριτήριο ανάθεσης για το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ,
σi

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
1

Σύγχρονη τεχνολογία, ποιότητα και
αποδοτικότητα
του
μηχανήματος,
αξιοπιστία λειτουργίας, σύμφωνα κατ΄
ελάχιστον με τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.

100-120

35%

2

Στοιχεία
τεχνικής
υποστήριξης
(χαρακτηριστικά παρεχόμενης τεχνικής
υποστήριξης,
δυνατότητα
άμεσης
αντικατάστασης μηχανήματος, διάρκεια
επάρκειας
ανταλλακτικώνπαρακαταθήκη ανταλλακτικών)

100-120

25%

3

Κόστος αγοράς επιπλέον συμβατών
μονάδων τηλεμετριών

100-120

15%

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

75%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν των δύο (2) ετών

100-120

13%

2

Κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει
ετήσιας προσφοράς

100-120

12%

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ

25%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β

100%
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2.3.1.4 Κριτήριο ανάθεσης για το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ,
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ,
σi

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
1

Σύγχρονη τεχνολογία, ποιότητα και
αποδοτικότητα
του
μηχανήματος,
αξιοπιστία λειτουργίας, σύμφωνα κατ΄
ελάχιστον
με
τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξής

100-120

40%

2

Στοιχεία
τεχνικής
υποστήριξης
(χαρακτηριστικά παρεχόμενης τεχνικής
υποστήριξης,
δυνατότητα
αντικατάστασης μηχανήματος με βάση
τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη,
διάρκεια επάρκειας ανταλλακτικών παρακαταθήκη ανταλλακτικών)

100-120

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

70%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν των δύο (2) ετών,

100-120

15%

2

Κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει
ετήσιας προσφοράς

100-120

15%

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β

100%
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2.3.1.5 Κριτήριο ανάθεσης για το «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ»
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ,
σi

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
1

Σύγχρονη τεχνολογία, ποιότητα και
αποδοτικότητα
του
μηχανήματος,
αξιοπιστία λειτουργίας, σύμφωνα κατ΄
ελάχιστον
με
τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξής

100-120

40%

2

Στοιχεία
τεχνικής
υποστήριξης
(χαρακτηριστικά παρεχόμενης τεχνικής
υποστήριξης,
δυνατότητα
αντικατάστασης μηχανήματος με βάση
τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη,
διάρκεια επάρκειας ανταλλακτικών παρακαταθήκη ανταλλακτικών)

100-120

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

70%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν των δύο (2) ετών,

100-120

15%

2

Κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει
ετήσιας προσφοράς

100-120

15%

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β

100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

2.4

=

Τιμή προσφοράς
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Ειδικά οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της
παρούσας με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στην χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στη χώρα προέλευσης δεν
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είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 92 του ν. 4412
και στην παράγραφο 2.4.2.1. της παρούσας.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
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έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων, καθώς και τα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VΙ).
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
ii) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8
της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν
ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την
ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη. Το
αρχείο αυτό αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να μεταφορτώσει το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start .
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να μεταφορτώσει («ανεβάσει») το .xml
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. Στην ανωτέρω
ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την
αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό,
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη
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μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή pdf.
Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει
ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή
Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα). Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η αξιολόγηση του ΕΕΕΣ γίνεται είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με τη μεταφόρτωση του αρχείου
.xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε ( https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ).
Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα έως δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις γενικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές
των ειδών που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Συμπληρωμένους πλήρως τον πίνακα Α και τον αντίστοιχο πίνακα του είδους(ανάλογα με το
είδος για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά) του παραρτήματος ΙΙ.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή απόρριψης, η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων
και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί
ορθά η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει
απάντηση στο σχετικό όρο.
 Τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και για όποια άλλη υποχρέωση απορρέει από τις
απαιτήσεις (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, υπεύθυνες δηλώσεις, συμπληρωματικά έγγραφα κτλ).
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την
υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Λοιπό τεκμηριωτικό υλικό όπως υπεύθυνες
δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που ζητείται να συνταχθούν από τον υποψήφιο πρέπει να είναι
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ψηφιακά υπογεγραμμένα επί ποινή απόρριψης. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που
έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της
προθεσμίας που θα του τεθεί. Σημειώνεται ότι η αναγραφή τιμής ή οιουδήποτε στοιχείου
παραπέμπει στην Οικονομική Προσφορά στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς του υποψήφιου.
 Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, σχετικά με το χρόνο προσφερόμενης εγγύησης καλής
λειτουργίας εφόσον αυτή υπερβαίνει τον ελάχιστο ζητούμενο στους πίνακες συμμόρφωσης για
κάθε είδος. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας επιπλέον του κατ’ ελάχιστον ζητούμενου
αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου.
 Δεσμευτική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη σχετικά με το κόστος ετήσιας πλήρους
συντήρησης του εξοπλισμού μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας και μέχρι δέκα (10) έτη
από την οριστική παραλαβή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε, επί ποινή απόρριψης,
όλα τα ανταλλακτικά (αμεταχείριστα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικού συστήματος, λυχνιών
(όπου απαιτούνται), μπαταριών κλπ.), και μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά και
ανεξαρτήτως της χρήσης που υφίσταται το προς προμήθεια είδος, καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη. Στην προσφορά αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. καθώς επίσης και ο χρόνος που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας την οποία
προσφέρει ο υποψήφιος σύμφωνα με την τεχνική του προσφορά (βλ. παραπάνω).
 Τα πιστοποιητικά του σημείου 2.2.7 του άρθρου 2, παρ. 2.2.
 Το αρχείο που παράγεται από τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας του συστήματος και
υπογράφεται ψηφιακά.
Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε συνημμένο αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο και αξιολογείται με
βάση τα κριτήρια του άρθρου 2.3 της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, εφόσον προτίθενται να συνεργαστούν με υπεργολάβο, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
όπως περιγράφεται στο πεδίο 2.4.2.4. παραπάνω με τιμή. Δεν απαιτείται η υποβολή κανενός άλλου
αρχείου πλην του παραγόμενου από το σύστημα.
Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πεδίο «ΓΡΑΜΜΕΣ» του διαγωνισμού
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
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της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
Προσφορά» την 19/09/2019 και ώρα 11:00.

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και τον τρόπου που περιγράφεται στο άρθρο 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω απόφαση.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και της παρ. 13 του
άρθρου 80 του ν.4412/2016 των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης και αφορούν στη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως
2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά ως εξής:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2.2.3.1 (2.2.9.2, Β.1.α), στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 2.2.3.2 (2.2.9.2, Β.1.ε) και την περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.3 (2.2.9.2, Β.1.γ), θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους
β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2.2.3.2 (2.2.9.2, Β.1.β) πρέπει να
είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, διαφορετικά, εφόσον δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους,
να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους. Αν τα δικαιολογητικά δεν καλύπτουν και το
χρόνο υποβολής της προσφοράς τότε υποβάλλονται επίσης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία να
καλύπτουν το χρόνο αυτό (βλ. 2.2.9.2, Β1.β).
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γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας) και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της ειδική πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
στ) τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7 (2.2.9.2.Β.5) τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την παράταση της προθεσμίας υποβολής τους,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το αίτημα το προσωρινού αναδόχου πρέπει να συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών.
Όσοι προσφέροντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται και η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά την
παρ.2 του 103 ν.4412/2016, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
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διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και την κατάπτωση της
εγγύησης συμμετοχής του.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης..

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, ή
σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της ΑΕΠΠ, και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής, με
την επιφύλαξη χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του
άρθρου 372 του ν.4412/2016
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα
από σχετική πρόκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του
Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού), το οποίο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση χωρίς να απαιτείται
εκ νέου έγκριση από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η αναθέτουσα προσκαλεί τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
προκειμένου να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
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αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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 προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και κατά την επιστροφή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας των αγαθών που έχει προμηθεύσει, η
οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 για χρονικό διάστημα που καλύπτει τη
συμβατική εγγύηση αυτού. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να ισούται με την
περίοδο εγγύησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα ή στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου εφόσον
αυτός προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο
μετά τη παρέλευση της περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συνόλου ή μέρους των
αγαθών, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον ανάδοχο, καταπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας ή
μέρος αυτής με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής.
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Το ποσό της εγγύησης για κάθε είδος ορίζεται ως εξής:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

2.000,00

2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT

1.200,00

3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).

4.500,00

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

9.300,00

5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

2.000,00

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
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της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τυχόν παράταση χωρίς αύξηση φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν τα μηχανήματα φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
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Ν.4412/16, 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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός χρονικού διαστήματος έως 2 μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 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.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 208 και 209 του ως άνω νόμου και το σχέδιο σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής του
εξοπλισμού διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και
ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την άφιξη του συνόλου των ειδών του εξοπλισμού στον τόπο
προορισμού τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του
εξοπλισμού, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή του εξοπλισμού που απορρίφθηκε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Μετά την οριστική παραλαβή κατατίθεται εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με την σχετική δέσμευση
του υποψηφίου στην τεχνική του προσφορά. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, όπως αυτή
ορίζεται στους πίνακες συμμόρφωσης για κάθε είδος και στην προσφορά του υποψηφίου, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της
σύμβασης.
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.
Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές
απορρέουν από τη Διακήρυξη, και την προσφορά του.

Σελίδα 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

19PROC005431277 2019-08-12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ
ΛΑΪΚΟ» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμ.)

1

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

1

2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT

1

3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).

1

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

1

5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.1
του Τεύχους Διακήρυξης σε δύο (02) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών συντάχθηκαν από επιτροπές που ορίστηκαν με
αποφάσεις του Δ.Σ του Νοσοκομείου, τέθηκαν σε διαβούλευση και εγκρίθηκαν με τις παρακάτω
αποφάσεις του Δ.Σ :
1. Την απόφαση με Δ.Σ 17/25.4.2018 Θ.2ο, ΑΔΑ:Ω9Τ84690Ω8-ΥΩΤ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).
2. Την απόφαση με Δ.Σ 2/21.2.2019 Θ.49ο, ΑΔΑ:ΩΕΗ54690Ω8-ΠΧΒ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ,
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ) και ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ.
3. Την απόφαση με Δ.Σ 51/12.12.2018 Θ.2ο, ΑΔΑ:Ω8Φ24690Ω8-2ΚΓ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για τον ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT.
4. Την απόφαση με Δ.Σ 8/3-4-2019 Θέμα 1ο, ΑΔΑ: ΨΡΣΦ4690Ω8-ΓΙΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές για τον ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Όπως περιγράφεται στο αρ. 6, παρ. 6.2 του Τεύχους Διακήρυξης.
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας – Ρήτρες
Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταξύ της αναγγελίας
βλάβης/δυσλειτουργίας και της αποκατάστασής της, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,15% επί
του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που είναι εκτός λειτουργίας, για κάθε επιπλέον ημερολογιακή
ημέρα. Αν μια μονάδα εξοπλισμού είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για δύο (2) συνεχείς
μήνες, πέρα από την επιβληθείσα ρήτρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7)
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εργάσιμες ημέρες, με δικό του κόστος, τον εξοπλισμό που έχει βλάβη, με ισοδύναμο εξοπλισμό, ύστερα
από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής. Για το υλικό που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του
κατασκευαστή ή το υπόλοιπο της εγγύησης του Αναδόχου (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια) από την
ημερομηνία αντικατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην αναθέτουσα αρχή για την
τήρηση αυτής της εγγύησης.
Διευκρινίζεται ότι: (i) ένα σύστημα/υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο
έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει και (ii) για την αμεσότητα του προσδιορισμού
της βλάβης/δυσλειτουργίας, η αρχική διάγνωση/δυσλειτουργία θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω
απομακρυσμένης σύνδεσης, εφόσον υφίσταται η δυνατότητα αυτή, εντός του ωραρίου λειτουργίας των
υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε..
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 20142020» σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4314/2014 από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΠΣ08510058, κωδ. ΣΑΕ/ ΕΠ0851).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 3658/14.11.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5035324.
Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : Τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα
δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (379.032,25 €). Η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε
ευρώ, δίδεται στον παρακάτω πίνακα.

Ανάλυση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

α/α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμ.)

1

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

1

40.322,58

9.677,42

50.000,00

2

ΤΜΗΜΑ 2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
20LT

1

24.193,55

5.806,45

30.000,00

3

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ
ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ).

1

88.709,67

21.290,33

110.000,00

4

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΙΝΤΕΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)

1

185.483,87

44.516,13

230.000,00

5

ΤΜΗΜΑ 5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

1

40.322,58

9.677,42

50.000,00

379.032,25

90.967,75

470.000,00

ΤΟΞΙΚΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον Πίνακα Α καθώς και τον Πίνακα Συμμόρφωσης (1-5) που αφορά στο
είδος για το οποίο επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά, επί ποινή απόρριψης, με την απόλυτη ευθύνη της
ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων αποτελεί
αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς για τμήμα, 1-5 όπως εμφανίζονται παρακάτω, ο πίνακας Α, συμπληρώνεται και συνοδεύει
κάθε επιμέρους πίνακα συμμόρφωσης.
Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» συμπληρώνεται για κάθε μία από τις απαιτήσεις. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική,
επί ποινή απόρριψης, η απάντηση σε όλα τα σημεία και η παροχή όλων των πληροφοριών που
ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ορθά η στήλη για έστω και έναν από τους όρους στον
πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» πρέπει να γίνεται, επί ποινή απόρριψης, αναφορά και σαφής παραπομπή σε
Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.4, εδαφ. 2.4.3, περ.
2.4.3.2. το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου
τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).
Υπεύθυνες δηλώσεις κάθε είδους ή προσφορές που αφορούν στον χρόνο εγγύησης πέραν του ελάχιστου
απαιτούμενου ή στο κόστος συντήρησης, ανταλλακτικών κλπ. υπογράφονται ψηφιακά και δεσμεύουν τον
προσφέροντα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να προσκομιστούν για κάθε προσφερόμενο προϊόν εξοπλισμού:
1. δήλωση κατασκευαστή ή προσφέροντα πως το προσφερόμενο μοντέλο
βρίσκεται σε παραγωγή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και δεν έχει
ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life.
2.
1.

2
.

δήλωση προσφέροντα πως τα μοντέλα που θα προμηθεύσει θα είναι καινούργια
και αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης
ανακοινωθεί παύση ή κατάσταση End Of Life, είναι υποχρεωμένος να
παραδώσει μοντέλο αντίστοιχης ή καλύτερης τεχνολογίας, χωρίς κανένα
επιπλέον κόστος και αλλαγή χρονοδιαγράμματος.

3.

2.

δήλωση προσφέροντα πως θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης
σχετική εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα διαθέτει επαρκές απόθεμα
ανταλλακτικών και αναλωσίμων του προς προμήθεια προϊόντος, για τουλάχιστον
πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή του Έργου
Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών που παραδίδει.
Η περίοδος καλής λειτουργίας (περίοδος εγγύησης) για όλα τα προσφερόμενα είδη
ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή τους, από την Επιτροπή Παραλαβής και διαρκεί
4τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο κάθε είδος.
.Τονίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή
Παραλαβής ο εξοπλισμός θα θεωρείται Dead On Arrival (DOA) και ο Ανάδοχος θα
προχωρά σε άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού και όχι σε
διαδικασία επιδιόρθωσής του.

ΝΑΙ
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3.

4.

5.

Τεχνική Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει. Οι υπηρεσίες αυτές θα
περιλαμβάνουν την υποχρέωση επισκευής/αντικατάστασης εξαρτημάτων του
εξοπλισμού ή αντικατάστασης του εξοπλισμού (για όποια είδη αυτό ζητείται στις
προδιαγραφές ή/και προσφέρεται από τον Ανάδοχο), με έξοδα του Αναδόχου για τα
εξαρτήματα και τις εργασίες.
Χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης:
(α) Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο
Ανάδοχος δέχεται μία αναγγελία βλάβης μέσω της προκαθορισμένης διαδικασίας,
έως τη χρονική στιγμή ανταπόκρισής του (π.χ. μέσω τηλεφώνου, email, Fax, επιτόπιας
5
παρουσίας κ.λπ.). Ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από τη
.
στιγμή αναγγελίας της βλάβης εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά σε κάποιο
επιμέρους είδος.
(β) Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη
στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, έως τη στιγμή που οι λειτουργίες τις οποίες
επιτελούσε η μονάδα γίνονται πάλι διαθέσιμες.
Ο χρόνος αποκατάστασης καθορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες εκτός αν ρητά
ορίζεται διαφορετικά σε κάποιο επιμέρους είδος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των ανωτέρω χρόνων απόκρισης και
αποκατάστασης λόγω ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος ανταποκρίνεται το συντομότερο
δυνατό, αποστέλλοντας e-mail ή fax με την αιτιολόγηση της καθυστέρησης και τον
ακριβή καθορισμό των ενεργειών στις οποίες πρόκειται να προβεί.
Επικοινωνία-Αναφορά Βλαβών
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του
οποίου είναι ευθύνη δική του, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά
διαστήματα την αποκατάσταση των βλαβών. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού, καθώς και κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, οφείλει να ορίσει, από το τεχνικό του προσωπικό,
υπεύθυνο/ους επικοινωνίας, ο/οι οποίος/οι να είναι διαθέσιμος/οι κατά τις
6εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κέντρο Αναφοράς Βλαβών). Η αναγγελία βλαβών θα
.γίνεται μέσω e-mail ή, σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail, μέσω FAX ή, σε
περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail και FAX, μέσω τηλεφώνου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει μαζί με τον εξοπλισμό και γραπτές οδηγίες,
όπου θα αναγράφονται η διάρκεια και οι ακριβείς όροι της εγγύησης των ειδών που
εστάλησαν, οι απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση βλάβης, τα στοιχεία
επικοινωνίας (E-mail, Fax, Τηλέφωνο, Ώρες επικοινωνίας) με τον/τους υπεύθυνο/ους
και κάθε άλλη πληροφορία την οποία θα κρίνει ο Ανάδοχος ως απαραίτητη, για την
αντιμετώπιση των βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Σήμανση
Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει μια ετικέτα ενδεικτικής διάστασης 6 εκ.
x 10 εκ. σε κάθε προσφερόμενο είδος που διαθέτει στην επιφάνειά του επαρκή
7ελεύθερο χώρο. Σε συγκεκριμένα είδη που το αναγράφουν στις προδιαγραφές τους,
.θα πρέπει να διασφαλιστεί πως το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης της
ετικέτας θα εξασφαλίζουν την μόνιμη επικόλλησή της στα είδη αυτά. Το περιεχόμενο
της ετικέτας (κείμενο, εικόνες και μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή) θα εκτυπωθεί έγχρωμα.
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας, με ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης και με
όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές για την κάλυψη
ευρέως φάσματος διαγνωστικών απαιτήσεων.

ΝΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.

Να διαθέτει εφαρμογές λογισμικού για την
απαιτήσεων όλων των ειδικοτήτων (Γενικής
Αγγειολογίας,
Παιδιατρικής,
Ουρολογίας,
Γυναικολογίας - Μαιευτικής, Μυοσκελετικών
Επιφανειακών Οργάνων, Διενέργειας Βιοψιών).
πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών για όλες
εφαρμογές.

κάλυψη των
Ακτινολογίας,
Καρδιολογίας,
εφαρμογών,
Να διαθέτει
τις ανωτέρω

ΝΑΙ

Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης :
3.

Δύο διαστάσεων (B-mode)

4.

M-mode& Anatomical M-mode

5.

Παλμικό και υψηλά παλμικό φασματικό Doppler (PW, HPRF)

6.

Έγχρωμο Doppler (CFM) & (PDI)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Έγχρωμο Doppler Ισχύος ή ενέργειας (απεικόνιση ροής
ανεξαρτήτως γωνίας πρόσπτωσης Doppler).
8. Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης, σε
πραγματικό χρόνο, δεδομένων B-Mode, έγχρωμου Doppler και
παλμικού Doppler (Triplex Mode) στις κεφαλές της βασικής
σύνθεσης.
9. Να διαθέτει τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από
ης
τους ιστούς 2
αρμονικής συχνότητας (χωρίς χρήση
σκιαγραφικών υλικών) που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη
απεικόνιση (B-Mode) όσο και στην έγχρωμη απεικόνιση (Tissue
Harmonic Imaging). Η τεχνική να διατίθεται σε όλες τις ηχοβόλες
κεφαλές που διαθέτει το προσφερόμενο σύστημα.
10. Να προσφερθεί προς επιλογή για αγορά στο μέλλον τεχνική
ανίχνευσης σκιαγραφικών μέσων με χρήση κατάλληλου
μηχανικού δείκτη (Μ.Ι.) Να διαθέτει χρονομετρητή και
ενσωματωμένο λογισμικό προηγμένης ποσοτικοποίησης της
μεθόδου με δυνατότητα εξαγωγής γραφικών παραστάσεων
(Time/Intensity Curves).Να υποστηρίζεται αποδεδειγμένα σε
κεφαλές convex και linear της βασικής σύνθεσης.
11. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την εφαρμογή
μεγαλύτερου πεδίου εικόνας κατά την διενέργεια εξετάσεων με
τις κεφαλές τύπου Linear.
12. Επιθυμητή λειτουργία με την τελευταία τεχνολογία linear
ηχοβόλων κεφαλών matrix με πολλαπλές σειρές πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων (άνω των 1000 κρυστάλλων), για αυξημένη ανάλυση
και διακριτικότητα, υψηλή ευαισθησία, για αύξηση της
διαγνωστικής αξιοπιστίας σε επιφανειακά όργανα, μαστός,
θυρεοειδής, μυοσκελετικό.

7.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

Μεγαλύτερος αριθμός κρυστάλλων αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.1 της παρούσας
Να διαθέτει τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών
(Ελαστογραφία), με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων.
Η τεχνική αυτή να δύναται να λειτουργήσει με ηχοβόλες κεφαλές
CONVEX & LINEAR της ζητούμενης σύνθεσης, καθώς και σε
κεφαλές ενδοκολπικές / διορθικές σε συνδυασμό με την τεχνική
απεικόνισης B-mode και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το
πάτημα ενός πλήκτρου.
Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική “Shear Wave
Elastography” για εφαρμογή στο ήπαρ και στα επιφανειακά
όργανα να λειτουργεί στην convex κεφαλή της βασικής σύνθεσης
και σε μία από τις linear κεφαλές της βασικής σύνθεσης.
Να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική αυτόματης μέτρησης
ενδοθηλίου (IMT).
Να διαθέτει ειδική τεχνική συνολικής αυτόματης βελτιστοποίησης
της απεικονιστικής ποιότητας. Η αυτόματη βελτιστοποίηση να
ενεργοποιείται με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου και να αφορά
ρυθμίσεις του B-Mode και ρυθμίσεις του φασματικού Doppler.
Να διαθέτει προηγμένη τεχνική ή άλλη παρόμοια τεχνολογία
απεικόνισης της αιματικής ροής για καλύτερη αξιολόγηση των
μίκρο και μάκρο αγγειακών δομών, χωρίς της χρήση συμβατικών
τεχνικών όπως το έγχρωμο Doppler ή η έγχυση σκιαγραφικών
μέσων, χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές αιμοδυναμικές
παραμέτρους της εικόνας B-Mode, για ανίχνευση των αγγειώσεων
περιοχών ύποπτων για κακοήθεια, θρομβώσεων, αγγειακών
στενώσεων, φλεγμονών κλπ. Να λειτουργεί με τις κεφαλές της
βασικής σύνθεσης.
Να διαθέτει στο Β ΜODE τουλάχιστον 8 focus points για καλύτερη
διακριτική ικανότητα. Μεγαλύτερος αριθμός focus points
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.1 της
παρούσας
Να διατίθεται προς επιλογή τεχνική πανοραμικής απεικόνισης
εκτεταμένου πεδίου σε κεφαλές τύπου Linear.
Να έχει βάθος σάρωσης τουλάχιστον ≥30 εκατοστά.
Μεγαλύτερο βάθος σάρωσης αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.1 της παρούσας
Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος
(Dynamic range) ≥270db. Το δυναμικό εύρος να εμφανίζεται στην
οθόνη του υπερηχοτομογράφου και να αυξομειώνεται σύμφωνα
με την επιθυμία του χρήστη σε μικρά βήματα δυναμικού εύρους.
Μεγαλύτερο εύρος db αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.1 της παρούσας
Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (Frame Rate) με
δυνατότητα λήψης άνω των 2300 εικόνων / δευτερόλεπτο.
Να διαθέτει αυτόματη και πραγματικού χρόνου (σε Real time / εν
κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης μετρήσεων των αιμοδυναμικών
παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της
κυματομορφής Doppler. Η τεχνική να διατίθεται σε όλες τις
κλινικές εφαρμογές. Να διαθέτει την πιο πάνω αυτόματη τεχνική
και σε παγωμένη εικόνα και σε κυλιόμενη μνήμη.
Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη
τουλάχιστον 21’’ LCD/TFT υψηλής διακριτικής ικανότητας, καθώς
και πλήρες πληκτρολόγιο με οθόνη αφής και αλφαριθμητικό
πληκτρολόγιο.
Οθόνη >21’’ αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.
2.3.1.1 της παρούσας
Να διαθέτει ευέλικτη εργονομική κατασκευή, ρυθμιζόμενη
κινούμενη κονσόλα (πάνω/κάτω, δεξιά/αριστερά), ψηφιακή
οθόνη αφής για καθοδήγηση της πορείας της εξέτασης, πλήρη
συμβατότητα με εξωτερικές οθόνες και εκτυπωτές.
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Να διατίθενται προς επιλογή ηχοβόλες κεφαλές ευρέως φάσματος:
26. Ηχοβόλες κεφαλές Convex/Microconvex με εύρος συχνοτήτων
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

λειτουργίας 2-10MHz.
Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας
5-18MHz.
Ηχοβόλες κεφαλές Convex ενδοκοιλοτική με εύρος συχνοτήτων
λειτουργίας 4-9MHz.
Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array με εύρος συχνοτήτων
λειτουργίας 2-8MHz.
Ηχοβόλες κεφαλές Linear ειδικών (διεγχειρητικών) εφαρμογών,
τύπου I ή Τ ή Hokey Stick, με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 918MHz.
Να έχει τουλάχιστον τέσσερεις ενσωματωμένες ενεργές θύρες,
για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθμων ηχοβόλων κεφαλών με
δυνατότητα εναλλαγής τους από το χειριστήριο.
Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών
εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, για τήρηση πλήρους
αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των δεδομένων να γίνεται
μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου και
μέσω ενσωματωμένου οδηγού εγγραφής DVD, των οποίων η
λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο της βασικής μονάδας.
Να έχει δυνατότητα μετεπεξεργασίας και σε αποθηκευμένη
εικόνα όχι μόνο παγωμένη, σε επίπεδο, B MODE – COLOR
DOPPLER – PW DOPPLER – TGC – TRIPLEX.
Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα σύνδεσης τύπου Ethernet,
τουλάχιστον μία θύρα σύνδεσης τύπου HDMI ή DVI και
τουλάχιστον δύο θύρες σύνδεσης τύπου USB.
Μεγαλύτερος αριθμός θυρών αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.1 της παρούσας
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω προδιαγραφών
με παραπομπές στα επίσημα και πρωτότυπα ξενόγλωσσα
φυλλάδια του οίκου.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

35. Όλα τα επιμέρους τμήματα να είναι καινούργια, αμεταχείριστα,
36.
37.

38.

39.

σύγχρονης Τεχνολογίας και να είναι του ιδίου κατασκευαστικού
οίκου.
Να είναι κατάλληλος για χρήση σε Νοσοκομειακούς χώρους και
στιβαρής κατασκευής.
Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα και
σχετικά πρότυπα κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας για το
ζητούμενο είδος. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής
οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή
και Ελληνική Νομοθεσία και να διαθέτουν τις πιο σύγχρονες
σχετικές πιστοποιήσεις σε ότι αφορά τη διακίνηση, την τεχνική
υποστήριξη και την επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού
αυτού. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα επίσημα
θεωρημένα, με ποινή απόρριψης της προσφοράς στην περίπτωση
μη συμμόρφωσης.
Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει επιτόπιο έλεγχο της
εγκατάστασης παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιών του
Νοσοκομείου, ώστε να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες
του συγκεκριμένου χώρου πριν την υποβολή της τελικής
προσφοράς του, για να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τους
αρμόδιους υπεύθυνους του Νοσοκομείου για όλες τις
λεπτομέρειες της εγκατάστασης.
Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική
του ευθύνη και έξοδα και με δικό του ειδικευμένο και
ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του
εξοπλισμού, την πραγματοποίηση όλων των τεχνικών και
ποιοτικών ελέγχων καλής λειτουργίας και την παράδοση του
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εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών
του Νοσοκομείου. Όλες οι εργασίες του προμηθευτή θα
πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου του
Ακτινολογικού Τμήματος και του Προϊσταμένου του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς και
τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα τεκμηριωθούν από
τον προμηθευτή σε ενιαία τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί
στον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως
μετά την ολοκλήρωσή τους.

40. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός κατά τον χρόνο πρώτου και

41.

42.
43.

44.
45.

46.

47.

αρχικού ελέγχου στην διαδικασία παράδοσης, δεν περάσει
επιτυχώς όλους τους ελέγχους και τα κατασκευαστικά
πρωτόκολλα εγκατάστασης και δεν τεθεί κανονικά σε λειτουργία,
η εταιρεία θα πρέπει να το αποσύρει άμεσα και να παραδώσει το
συντομότερο δυνατό εντελώς νέο μηχάνημα στο Νοσοκομείο.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα πρέπει
να υποβληθούν τα
εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά/Αγγλικά
και επισκευής στα Αγγλικά και να
πραγματοποιηθεί επιτόπια
εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη αμοιβή
από
έμπειρο τεχνικό, σε προσωπικό ομάδας ιατρών και αρμόδιου
νοσηλευτικού προσωπικού κατόπιν συνεννόησης.
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του
Νοσοκομείου να καθοριστεί στην προσφορά
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής
λειτουργίας για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού,
διάρκειας πέντε ετών (5) από την ημερομηνία παραλαβής τους
προς χρήση και γραπτής εγγύησης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών
για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, αρχής γενομένης την πρώτη
εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής του. Συνεκτιμάται
και βαθμολογείται ανάλογα η παροχή επιπλέον χρόνου
εγγύησης. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.1.
Κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει ετήσιας προσφοράς.
Συνεκτιμάται και βαθμολογείται ανάλογα. Βλ. κριτήρια
ανάθεσης 2.3.1.1
Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο
προμηθευτής θα
αναλάβει, χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή
την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά
διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
και
την
διορθωτική
συντήρηση
του
εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής βλαβών και
δυσλειτουργιών αλλά και πιθανών αναβαθμίσεων, για
απεριόριστο αριθμό κλήσεων όπως επίσης και της προμήθειας και
αντικατάστασης όλων των ανταλλακτικών που πιθανόν
χρειαστούν. Αυτά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και
αμεταχείριστα του κατασκευαστικού οίκου.
Να
κατατεθεί
πλήρης
τιμοκατάλογος
εξαρτημάτων,
ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Επίσης να κατατεθεί κατάλογος
πιθανών
εξαρτημάτων, λογισμικού κλπ, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τον εξοπλισμό
πέραν αυτών που τον
συνοδεύουν για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.
Τα παραπάνω συνεκτιμώνται και βαθμολογούνται ανάλογα. Βλ.
κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.1.
Η αποκατάσταση της σωστής και προβλεπόμενης λειτουργίας σε
περίπτωση βλαβών θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την
αναγγελία της βλάβης και κατά τις
εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Μικρότερος χρόνος ανταπόκρισης και δυνατότητα να
καλύπτονται οι Αργίες αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.1 της παρούσας
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48. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Αθήνα, μόνιμα,

κατάλληλα
εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τον
κατασκευαστικό οίκο τεχνικό προσωπικό και να καταθέσει, επί
ποινή απόρριψης, τα πιστοποιητικά ειδικής εκπαίδευσης για τον
συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
διαθέτει
διακριβωμένα
όργανα
για
τον
έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
που προσφέρεται.
Να κατατεθεί, επί ποινή απόρριψης, κατάλογος οργάνων για
όλους τους απαραίτητους ελέγχους και επισκευές, όπως
προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα
πιστοποιητικά διακρίβωσής αυτών.
49. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει πιστοποιημένη
εκπαίδευση σε θέματα
τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού
σε προσωπικό του Τμήματος Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας.
50. Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα
υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την ανακοίνωση
οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety alert)
ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με
τα υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να
πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη
πρώτη ανακοίνωση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της
ανάκλησης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο
του κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή (Competent Authority).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Να προσφερθεί σε ενιαία τιμή ο υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση:
51. Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα
προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΝΑΙ

52. Ηχοβόλο κεφαλή Convex με τεχνολογία μεγάλου εύρους
συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode (2.0 έως 5.0MHz).Για εξετάσεις
άνω κάτω κοιλίας.

ΝΑΙ

Μεγαλύτερο εύρος αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.
2.3.1.1 της παρούσας

53. Ηχοβόλο κεφαλή Linear με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων
λειτουργίας στο B-Mode (τουλάχιστον 4.0 έως 8.0MHz) για
απεικόνιση αγγειακού συστήματος.
Μεγαλύτερο εύρος αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.
2.3.1.1 της παρούσας
54. Ηχοβόλο κεφαλή Linear (5cm) μήκος τουλάχιστον, με
τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας
στο B-Mode (τουλάχιστον 9.0 έως 15.0MHz) με πολλαπλές
συστοιχίες κρυστάλλων (άνω των 1000 κρυστάλλων) για
υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση στα επιφανειακά όργανα.
(Μαστός Θυρεοειδής Μυοσκελετικό)
Μεγαλύτερο εύρος αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.
2.3.1.1 της παρούσας
55. Θερμικό εκτυπωτή με δυνατότητα ενσωμάτωσης στη
βασική μονάδα του υπερηχοτομογράφου, για απ’ ευθείας
εκτυπώσεις.

56. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

FULL DICOM OPTION.
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιδαπέδιο κλειστό σύστημα κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Να έχει χωρητικότητα 20 λίτρων διαλύματος.
Μεγαλύτερη χωρητικότητα αξιολογείται σύμφωνα
με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.2 της παρούσας
Να διαθέτει ροδάκια για εύκολη μετακίνηση με
φρένο σε τουλάχιστον δύο (2) από αυτά.
Να μην απαιτεί καθαρισμό και συντήρηση μετά από
κάθε χρήση.
Να μην απαιτεί ειδικές υδραυλικές και ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις ή ειδική σύνδεση με απαγωγό εστία.
Να έχει ειδικό φίλτρο άνθρακα για να μην
απελευθερώνονται ατμοί και αναθυμιάσεις στο
χώρο του εργαστηρίου και το οποίο θα πρέπει να
αντικαθίσταται κάθε δώδεκα έως δεκαοκτώ μήνες
ανάλογα με τη χρήση του μηχανήματος.
Να ψύχεται με εσωτερικό σύστημα ανεμιστήρων
και να μην έχει εξωτερικές θερμές επιφάνειες για
την ασφάλεια του προσωπικού.
Να λειτουργεί αυτόματα με μικροεπεξεργαστή ο
οποίος θα ελέγχει όλες τις λειτουργίες και τις
απαιτούμενες θερμοκρασίες.
Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να φέρει το
διεθνές πιστοποιητικό ασφαλείαςCE.
Τα παραγόμενα απόβλητα να αποβάλλονται
αυτόματα και να συλλέγονται σε ειδικό δοχείο, το
οποίο θα διατίθεται σύμφωνα με την Εθνική
νομοθεσία ως επικίνδυνο απόβλητο.
Να βασίζεται στην τεχνολογία της κλασματικής
απόσταξης.
Να μην απαιτεί μετάγγιση των διαλυτών. Οι
διαλύτες να εισέρχονται στην συσκευή μέσω
ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντλίας φόρτωσης, έτσι
ώστε η διαδικασία πλήρωσης να γίνεται εύκολα και
χωρίς κόπο.
Nα χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση της
ξυλόλης και των υποκατάστατων της. Εναλλακτικά
για ανακύκλωση απόλυτης αιθανόλης, αραιώσεων
αυτής (συγκέντρωσης 95% ή μικρότερης) και
υποκατάστατων της αιθανόλης.
Μικρότερη συγκέντρωση αξιολογείται σύμφωνα
με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.2 της παρούσας
Να
πραγματοποιεί
διαδοχικούς
κύκλους
ανακύκλωσης χωρίς να απαιτείται ενδιάμεσα
χρόνος αναμονής για την ψύξη της συσκευής.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

19PROC005431277
2019-08-12
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ανάκτηση του όγκου των διαλυτών να κυμαίνεται
από 90-95% των αρχικών και ειδικότερα, κατά την
ανακύκλωση απόλυτης αιθανόλης η ανακτώμενη
αιθανόλη να είναι συγκέντρωσης μεγαλύτερης του
95%, ενώ κατά την ανακύκλωση αραιώσεων αυτής
(70-80%) η ανακτώμενη αιθανόλη να είναι
συγκέντρωσης 85-90%.
Να έχει ταχύτητα ανακύκλωσης 15-20λεπτά/λίτρο
για τη ξυλόλη και τα υποκατάστατά της και 2030λεπτά/λίτρο για την αιθανόλη και τα
υποκατάστατά της.
Ταχύτητα <15-20 λεπτά /λίτρο αξιολογείται
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.2 της
παρούσας
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για
τουλάχιστον
2
έτη.
Να
παρέχεται
εγγύηση/διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών
για
τουλάχιστον
10
έτη.
Συνεκτιμάται
και
βαθμολογείται ανάλογα η παροχή επιπλέον
χρόνου εγγύησης. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.2.
Με την παράδοση του ανακυκλωτή θα πρέπει να
παραδοθούν manual τόσο πρωτότυπα όσο και
μεταφρασμένα απαραιτήτως στα Ελληνικά και
επιπλέον με έξοδα και μέσα του προμηθευτή να
γίνει εκπαίδευση του προσωπικού. Ο υποψήφιος
συνυποβάλει
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
προσωπικού, στοιχείο το οποίο συνεκτιμάται και
βαθμολογείται. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.2.
Κόστος συντήρησης εξοπλισμού βάσει ετήσιας
προσφοράς. Συνεκτιμάται και βαθμολογείται
ανάλογα Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.2.
Χρόνος παράδοσης του μηχανήματος Συνεκτιμάται
και βαθμολογείται ανάλογα Βλ. κριτήρια
ανάθεσης 2.3.1.2.
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ
1.

Το σύστημα να αποτελείται από τα παρακάτω :

ΝΑΙ

2.

Α. Επτά (7) παρακλίνια monitors

ΝΑΙ

3.

Β. Πέντε (5) τηλεμετρίες

ΝΑΙ

4.

Γ. Κεντρικό Σταθμό παρακολούθησης ασθενών

ΝΑΙ

Α. Επτά (7) παρακλίνια monitors
5.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστο και
κατάλληλο για χρήση σε Στεφανιαία Μονάδα, για
την παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων
κρίσιμων ασθενών.

ΝΑΙ

Να διαθέτει τροφοδοτικό για λειτουργία μέσω
δικτύου πόλεως, με τάση 220 VAC. Δεν είναι
απαραίτητο το μόνιτορ να διαθέτει μπαταρία. Στην
περίπτωση όμως που διαθέτει και μπαταρία το
μόνιτορ να μπορεί να λειτουργεί και χωρίς αυτή.

ΝΑΙ

7.

Να είναι αθόρυβο κατά την λειτουργία του.

ΝΑΙ

8.

Να διαθέτει έγχρωμη LCD- TFT οθόνη, ευανάγνωστη
και μεγέθους τουλάχιστον 15’’, λειτουργίας αφής,
με ταυτόχρονη απεικόνιση έξι (6) κυματομορφών
τουλάχιστον.

ΝΑΙ

6.

9.

Να είναι πολυπαραμετρικό με βυσματούμενους ή
ενσωματωμένους ενισχυτές και με δυνατότητα
επέκτασης.

ΝΑΙ

Μεγαλύτερος
αριθμός
κυματομορφών
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.3 της παρούσας
10.

Κάθε μόνιτορ να διαθέτει τους απαραίτητους
ενισχυτές για την παρακολούθηση των παρακάτω
παραμέτρων:

ΝΑΙ

11.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)- Αναπνοή

ΝΑΙ

12.

Δύο αιματηρές πιέσεις (IBP)

ΝΑΙ

13.

Αναίμακτη πίεση (NIBP)

ΝΑΙ
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14.

Τουλάχιστον μια θερμοκρασία.

Επιπλέον 1 θερμοκρασίας
αξιολογείται
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.3 της
παρούσας

ΝΑΙ

15.

Παλμική Οξυμετρία (SpO2)

ΝΑΙ

16.

Επίσης στην προσφερόμενη σύνθεση θα πρέπει να
περιλαμβάνονται:
Δυο
ενισχυτές
μέτρησης
καρδιακής παροχής (CO) με θερμοαραίωση, με
δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των μόνιτορ.

ΝΑΙ

17.

18.

Οι μη ενσωματωμένοι ενισχυτές και τα καλώδια και οι
αισθητήρες να εναλλάσσονται μεταξύ των monitors,
είναι δε αποδεκτό να αποτελούν αυτόνομες μονάδες
(μονοπαραμετρικοί) ή συνδυασμένοι μεταξύ τους
(πολυπαραμετρικοί).
Δυνατότητα χρήσης ενισχυτή καπνογραφίας με
μέθοδο κύριας ή πλάγιας ροής (main ή side stream).

19.

Να
διαθέτει
υπολογισμών.

πρόγραμμα

αιμοδυναμικών

20.

Να διαθέτει μνήμη (trends) 24 ωρών τουλάχιστον.

Μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας μνήμη
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.3 της παρούσας
21.

22.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού
(Alarms) αναφορικά με την κατάσταση του
ασθενούς και αυτόματη ρύθμιση άνω/κάτω ορίων
συναγερμού (auto limits) με βάση την τρέχουσα
τιμή φυσιολογικών παραμέτρων. Επιπροσθέτως να
διαθέτει τεχνικούς συναγερμούς (Alarms) που να
αφορούν ηλεκτρική και μηχανική βλάβη, καθώς και
βλάβη αισθητήρα ή εξαρτήματος. Να υπάρχει
δυνατότητα αρχειοθέτησης συμβάντων συναγερμού
με δυνατότητα ανάκλησης από τον κεντρικό
σταθμό.

ΝΑΙ

Να διαθέτει θύρα Ethernet για σύνδεση με κεντρικό
σταθμό και λειτουργία κλίνη προς κλίνη (bed to bed)
χωρίς την ανάγκη παρέμβασης οποιαδήποτε άλλης
συσκευής. Κατά την λειτουργία αυτή να
εμφανίζονται στο παρακλίνιο monitor αριθμητικές
τιμές, συναγερμοί του απομεμακρυσμένου, χωρίς
να διακόπτεται η παρακολούθηση του ασθενούς.

ΝΑΙ
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23.

Να συνοδεύεται έκαστο μόνιτορ από πενταπολικό ή
εξαπολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος, αισθητήρα
παλμικής οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών
χρήσεων, και από τρεις περιχειρίδες (μικρόσωμου
ενήλικα, κανονικού ενήλικα και μεγαλόσωμου
ενήλικα), καλώδια για σύνδεση με αισθητήρα
θερμοκρασίας (κύστης/ορθού), και εν γένει όλα τα
απαραίτητα εξαρτήματα για την άμεση και εύρυθμη
λειτουργία του, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση
για το Νοσοκομείο

24.

Να διαθέτουν προστασία από απινίδωση

25.

Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη και
έξοδα του προμηθευτή είτε με σπαστό βραχίονα
από τον τοίχο, ράγα ή κονσόλα οροφής της
Μονάδας Εμφραγμάτων, είτε σε ράφι αναλόγως της
υποδομής του χώρου εγκατάστασης και κατόπιν
συνεννόησης με τους Υπευθύνους της Μονάδας
Εμφραγμάτων
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Αναφορικά με τα ανωτέρω παρακολουθούμενα φαινόμενα, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω
απαιτήσεις:
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

Η λήψη του καρδιογραφήματος να πραγματοποιείται
μέσω πενταπολικού ή εξαπολικού καλωδίου. Να
διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας λογισμικό.
Να διαθέτει ανίχνευση ηλεκτρικής διακοπής
ηλεκτροδίου.
Ανεξαρτήτως του ηλεκτροδίου που θα διακοπεί, να
εξασφαλίζεται η παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος,
μέσω αυτόματης μεταπήδησης σε άλλη διαθέσιμη
απαγωγή, με ταυτόχρονη ενημέρωση του χειριστή για
τη μεταπήδηση σε άλλη απαγωγή.
Παρακολούθηση αναπνοής και μέτρηση της
αναπνευστικής συχνότητας μέσω του καλωδίου
ΗΚΓραφήματος. Να ρυθμίζεται ο χρόνος άπνοιας
Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη. Να έχει
τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης αρρυθμιών
(τουλάχιστον 20 αρρυθμιών). Να αναφερθούν.
Μεγαλύτερος αριθμός ανίχνευσης αρρυθμιών
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.3
της παρούσας
Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης του διαστήματος QTQTc.
Να παρέχει ανάλυση του διαστήματος ST σε όλες τις
απαγωγές ταυτόχρονα. Να διαθέτει όρια συναγερμού
ST.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αιματηρή πίεση (ΙΒΡ)
33.

Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης συστολικής,
διαστολικής και μέσης πίεσης. Να παρέχει τη
δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης του
μεγέθους της κυματομορφής.

ΝΑΙ

34.

Να μετρά τη διακύμανση πίεσης παλμού (PPV).

ΝΑΙ

35.

Η λήψη του φαινομένου να πραγματοποιείται με
μορφομετατροπείς.

ΝΑΙ

36.

Δυνατότητα υπέρθεσης κυματομορφών.

ΝΑΙ

Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ)
37.
38.
39.
40.

Η μέτρηση να γίνεται με την κλασική μέθοδο (με
περιχειρίδα).
Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της
μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
Να μετρά τη συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή
πίεση.
Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής για διαφορετικά
μεγέθη περιχειρίδων.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Θερμοκρασία (Τ)
41.

Να μετρά τη θερμοκρασία και να δέχεται αισθητήρες
κύστης/ορθού.
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Παλμική οξυμετρία (SpO2)
42.

43.
44.

Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα
δακτύλου(probe) πολλαπλών χρήσεων.
Να δίνει ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού (επί τοις %)
και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη.
Να παρέχει υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε συνθήκες
κίνησης του ασθενούς και πτωχής περιφερικής
αιμάτωσης βασιζόμενη σε ειδικό αλγόριθμο-σύστημα
επεξεργασίας σήματος, ώστε η παρεχόμενη ακρίβεια
μέτρησης για τις ανωτέρω συνθήκες στο εύρος 70-100%
να είναι ≤3%.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β. Οκτώ (8) τηλεμετρίες
45.

Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους. Το βάρος της
κάθε τηλεμετρίας (συμπεριλαμβανομένων και των
μπαταριών) να μη ξεπερνά τα 350 γραμμάρια.

ΝΑΙ

Να είναι οπωσδήποτε στιβαρής κατασκευής ώστε να
αντέχει σε πτώσεις και να διαθέτει αδιάβροχη
προστασία.

ΝΑΙ

Να διαθέτουν προστασία από απινίδωση.

ΝΑΙ

48.

Τα δεδομένα των τηλεμετριών να μπορούν να
εμφανιστούν ασύρματα στον υπό προμήθεια κεντρικό
σταθμό.

ΝΑΙ

49.

Να διαθέτει υποδοχή για σύνδεση πενταπολικού ή
εξαπολικού καλωδίου ΗΚΓραφήματος.

ΝΑΙ

50.

Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου
(probe) πολλαπλών χρήσεων και να δίνει ψηφιακή
ένδειξη του κορεσμού (επί τοις %). Να διαθέτει
υποδοχή για σύνδεση του αισθητήρα (probe)
δακτύλου.

ΝΑΙ

46.

47.

51.

52.

Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη για την απεικόνιση
του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης,
καρδιακής
συχνότητας
και
τουλάχιστον
μια
απαγωγής
ηλεκτροκαρδιογραφήματος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να διαθέτει κομβίο κλήσης.
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53.

Να λειτουργεί με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ή με αλκαλικές μπαταρίες από το ελεύθερο
εμπόριο (δηλαδή όχι αποκλειστικού τύπου μπαταρίες).
Εφόσον ο κατασκευαστής διαθέτει και σύστημα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών αυτές ( δηλαδή οι
επαναφορτιζόμενες)
πρέπει
να
είναι
οι
προσφερόμενες. Οι μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ή αλκαλικές μπαταρίες) να παρέχουν
αδιάλειπτη λειτουργία, στις βασικές παραμέτρους για
τουλάχιστον 20 ώρες.

ΝΑΙ

Χρονική διάρκεια >20 ώρες αδιάλειπτη λειτουργία
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.3
της παρούσας
54.

Να διαθέτει ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

ΝΑΙ

Οι τηλεμετρίες να συνοδεύονται από τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία και άμεση
χρήση τους (φορτιστής και μπαταρίες σε περίπτωση
επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας,
καλώδιο
ΗΚΓραφήματος, αισθητήρας δακτύλου (probe) για
μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης). Ειδικότερα για τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για κάθε μηχάνημα
τηλεμετρίας να προσφερθεί ένα επιπλέον σύστημα
μπαταρίας με το αντίστοιχο σύστημα φόρτισης. Στην
περίπτωση λειτουργίας με μπαταρίες από το ελεύθερο
εμπόριο, κάθε τηλεμετρία να παραδοθεί με αριθμό
αλκαλικών μπαταριών (κατάλληλων χαρακτηριστικών
όπως αυτά αναφέρονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου, και με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον δυο έτη από την παραλαβή τους), ο οποίος
τεκμηριωμένα θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη
καθημερινή χρήση τους για δυο έτη.

ΝΑΙ

56.

Να συνοδεύονται από το αντίστοιχο καλώδιο και από
θήκη ανάρτησης φιλική προς το σώμα του ασθενούς.

ΝΑΙ

57.

Το κατάλληλο δίκτυο κεραιών θα αναπτυχθεί με
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή και πρέπει να
καλύπτει όλους τους χώρους του Καρδιολογικού Τομέα.

ΝΑΙ

58.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω και πέραν της δυνατότητας
παρακολούθησης των τηλεμετριών στις οθόνες του
κεντρικού σταθμού ο οποίος θα είναι εγκατεστημένος
στη Μονάδα Εμφραγμάτων, μια αντίστοιχη οθόνη και
ηχείο ή ηχεία συναγερμού θα πρέπει να τοποθετηθούν
στη στάση αδελφών της καρδιολογικής κλινικής.

55.

ΝΑΙ

Γ. Κεντρικός Σταθμός παρακολούθησης ασθενών
59.

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να
είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τα υπό
προμήθεια μόνιτορ σύγχρονης τεχνολογίας. Να έχει
δυνατότητα υποστήριξης και τηλεμετρικών ασθενών.
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60.

Να παρακολουθεί ταυτόχρονα όλα τα υπό προμήθεια
μόνιτορ και τηλεμετρίες και να έχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης έως και δεκαέξι (16) ασθενών
τουλάχιστον με δυνατότητα αναβάθμισης σε έως 31
ασθενείς

ΝΑΙ

Δυνατότητα παρακολούθησης μεγ.αριθμού ασθενών
(>16) και δυνατότητα αναβάθμισης >31 ασθενείς
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.3
της παρούσας
61.

Τα μόνιτορ και ο κεντρικός σταθμός να είναι
συνδεδεμένα μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο Ethernet,
μέσω του οποίου θα γίνεται η μεταξύ τους επικοινωνία

62.

Να διαθέτει τουλάχιστο δύο (2) έγχρωμες LCD- TFT
οθόνες, υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 19 ιντσών
τουλάχιστον. Να συνοδεύεται από laser εκτυπωτή,
πληκτρολόγιο, ποντίκι και εξωτερικό ηχείο συναγερμών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μεγαλύτερος αριθμός έγχρωμων οθόνων και μέγεθος
>19 ιντσών αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.3 της παρούσας
63.

64.

Να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης - χειρισμού των
παρακλινίων μόνιτορ και των τηλεμετριών από τον
κεντρικό σταθμό, σχετικά με τον έλεγχο των
συναγερμών, ρύθμιση των ορίων και την ανάκληση των
trends του ασθενούς, χωρίς όμως να σταματά η
παρακολούθηση των υπολοίπων ασθενών από την
οθόνη του
Να απεικονίζει ταυτόχρονα και ευανάγνωστα για κάθε
ασθενή τουλάχιστον δυο κυματομορφές και
τουλάχιστον πέντε αριθμητικές παραμέτρους καθώς και
στοιχεία εκάστου ασθενούς.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απεικόνιση πάνω από 2 κυματομορφών και πάνω από
5 αριθμητικές παραμέτρους αξιολογείται σύμφωνα
με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.3 της παρούσας
65.

Να έχει τη δυνατότητα πλήρους αποκάλυψης
κυματομορφών (Full Disclosure) για εβδομήντα δύο (72)
ώρες ανά ασθενή και για τουλάχιστον έξι (6) φαινόμενα
(εκ των οποίων απαραιτήτως ECG/RR/IBP/SpO2).
Δυνατότητα πλήρους αποκάλυψης κυματομορφών
>72 ώρες και > 6 φαινόμενα αξιολογείται σύμφωνα
με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.3 της παρούσας
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
66.

67.

Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως
και με δική του ευθύνη και έξοδα και με δικό του
ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την
εγκατάσταση του εξοπλισμού, την πραγματοποίηση
όλων των ελέγχων καλής λειτουργίας και την παράδοση
του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους και τις
οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και
τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του
Νοσοκομείου. Όλες οι εργασίες του προμηθευτή θα
πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των συναρμόδιων
υπευθύνων. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως και με εξ
ολοκλήρου δική του ευθύνη και έξοδα, να
πραγματοποιήσει και να τεκμηριώσει όλους τους
τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι
προβλέπονται, για τον συγκεκριμένο τύπο του
εξοπλισμού, από τους Νόμους και κανονισμούς του
Ελληνικού κράτους και από τα διεθνή και Ελληνικά
πρότυπα. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς και τα
αποτελέσματα
των
ανωτέρω
ελέγχων,
θα
τεκμηριωθούν, από τον προμηθευτή, σε ενιαία τεχνική
έκθεση η οποία θα υποβληθεί στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την
ολοκλήρωση τους.
Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και
ποιοτικών
ελέγχων, να παραδώσει τον εξοπλισμό στα αρμόδια
όργανα του Νοσοκομείου. Η έννοια της παράδοσης
εμπεριέχει τις εξής, εκ μέρους του προμηθευτή
ενέργειες: την παράδοση του εξοπλισμού, σε πλήρη
σύνθεση και λειτουργία, την ολοκλήρωση όλων των
απαιτούμενων ποιοτικών ελέγχων και ελέγχων καλής
λειτουργίας του εξοπλισμού, την υποβολή των τεχνικών
εκθέσεων, οι οποίες τεκμηριώνουν την διενέργεια στον
εξοπλισμό
των
ως
άνω
ελέγχων,
(συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών αναλυτικών
αποτελεσμάτων), την υποβολή των εγχειριδίων
χειρισμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (εις διπλούν),
και των εγχειριδίων επισκευής και των λοιπών
βοηθημάτων στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά (εις διπλούν).
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει με
πιστοποιημένο τεχνικό της εταιρείας στον χειρισμό του
εξοπλισμού, ομάδα ιατρών και χρηστών του
Νοσοκομείου. Επίσης, να παρέχει πιστοποιημένη
εκπαίδευση στον αρμόδιο τεχνικό του Νοσοκομείου για
θέματα βλαβών – επισκευών, χωρίς πρόσθετη αμοιβή
μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε λειτουργία.
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68.

69.

70.

Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο
σύγχρονα και σχετικά πρότυπα κατασκευής, ποιότητας
και ασφάλειας. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο
προμηθευτής οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την
τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία
και να διαθέτουν τις πιο σύγχρονες σχετικές
πιστοποιήσεις σε ότι αφορά τη διακίνηση και τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την
επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού. Να
κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα επίσημα
θεωρημένα, με ποινή απόρριψης στην περίπτωση μη
συμμόρφωσης.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, να διαθέτει μόνιμα στην Αθήνα
εργαστήριο τεχνικής
υποστήριξης με πρόσφατα
διακριβωμένο μετρητικό και επισκευαστικό εξοπλισμό,
κατάλληλα στελεχωμένο από εκπαιδευμένο και
πιστοποιημένο προσωπικό από τον κατασκευαστικό
οίκο για την συντήρηση του προσφερθέντος
εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση
καλής λειτουργίας για το σύνολο του υπό προμήθεια
εξοπλισμού, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχής
γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα
οριστικής παραλαβής του και επάρκεια ανταλλακτικών
για τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη από την ημερομηνία
οριστικής παράδοσης του. Συνεκτιμάται και
βαθμολογείται ανάλογα η παροχή επιπλέον χρόνου
εγγύησης. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.3.

ΝΑΙ
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71.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της
εγγυήσεως ο προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς ουδεμία
πρόσθετη αμοιβή τη








διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών
επισκευής βλαβών και δυσλειτουργιών, για
απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της
προμήθειας και αντικατάστασης
όλων
ανεξαρτήτως των ανταλλακτικών και των
υλικών συντήρησης (service kit, κλπ) που
πιθανόν να χρειαστούν. Αυτά θα είναι
πρωτότυπα
και
αμεταχείριστα
του
κατασκευαστικού οίκου. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να υπάρχει άμεση και συνεχής
τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλο το 24ωρον
(να κατατεθούν οι αριθμοί επικοινωνίας),
ιδιαιτέρως κατά τις ημέρες συνεχόμενων
επισήμων αργιών. Να κατατεθούν ονόματα
εξειδικευμένων
τεχνικών
που
θα
εξυπηρετούν τις άμεσες τηλεφωνικές κλήσεις.
Η
επιτόπια ανταπόκριση τεχνικού της
εταιρείας θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας
η
ημέρας εφόσον η βλάβη δηλωθεί έως την 11
πρωινή, ειδάλλως θα πραγματοποιηθεί το
πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Σε περίπτωση που δεν επισκευάζεται επί
τόπου (on site), θα γίνεται άμεση
αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του
εξοπλισμού έως ότου αποκατασταθεί η
εύρυθμη λειτουργία του τμήματος που
ευρίσκετο υπό βλάβη.
Την εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση του
τμήματος του εξοπλισμού που βρίσκεται σε
βλάβη με νέο αμεταχείριστο, εφόσον η βλάβη
παρουσιαστεί κατά την αρχική εγκατάσταση
και λειτουργική δοκιμή του εξοπλισμού.
Την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε
τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα, με τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Την ενσωμάτωση μετατροπών, αναβαθμίσεων
και βελτιώσεων (software & hardware), οι
οποίες θα προσφέρονται δωρεάν στον χρόνο
εγγύησης.
Δυνατότητα ανταπόκρισης τεχνικού και εντός
Αργιών αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια
της παρ. 2.3.1.3 της παρούσας
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Να κατατεθεί
συνημμένα στο φάκελο τεχνικής
προσφοράς πλήρης τιμοκατάλογος ανταλλακτικών. Να
διευκρινισθεί πλήρως το είδος των ανταλλακτικών και
το είδος των αναλωσίμων.
Επίσης να κατατεθεί τιμοκατάλογος παρελκομένων
που μπορούν να συνδεθούν στην συσκευή πέραν
αυτών που την συνοδεύουν για την πλήρη
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της. Τα παραπάνω
συνεκτιμώνται και βαθμολογούνται ανάλογα. Βλ.
κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.3.
Να υποβληθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς
δεσμευτική οικονομοτεχνική πρόταση σύμβασης
συντήρησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη, αρχής
γενομένης μετά την λήξη της εγγύησης καλής
λειτουργίας η οποία να περιλαμβάνει προληπτική
συντήρηση του εξοπλισμού βάσει κατασκευαστικών
προτύπων
και
α)
επανορθωτική
συντήρηση
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και β)
χωρίς ανταλλακτικά. Επίσης να συμπεριλαμβάνεται και
μέθοδος αναπροσαρμογής της τιμής μέχρι την λήξη της
διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών από τον
κατασκευαστικό οίκο. Τα παραπάνω συνεκτιμώνται
και βαθμολογούνται ανάλογα. Βλ. κριτήρια ανάθεσης
2.3.1.3.
Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα
υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την
ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού
(hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που
σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με τον υπό
προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει
να πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από τη πρώτη επίσημη ανακοίνωση
από τον κατασκευαστή του δυσμενούς περιστατικού
ή/και της ανάκλησης.»
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4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
(ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ)
ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ–ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ,
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ARGONPLASMA.

Α. Βίντεο – επεξεργαστής
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να είναι ψηφιακός τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας,
υψηλής ανάλυσης Full High Definition 1080 οριζοντίων
γραμμών, με ανάλυση κατ’ ελάχιστον 1920x1080. Να
συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο
ανάγνωσης εικόνας CCD παρέχοντας μεγάλο μέγεθος
εικόνας, να είναι νεότερης γενιάς, να παρέχει φυσικά

ΝΑΙ

χρώματα και υψηλή πιστότητα εικόνας.

Μεγαλύτερη ανάλυση αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ίριδος (autoiris-peak)
για την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας
αποδίδοντας έτσι καλύτερη παρατήρηση και διάγνωση.
Να γίνει εκτενής αναφορά.

ΝΑΙ

Να
διαθέτει
σύστημα
ενίσχυσης
φωτισμού
ρυθμιζόμενο σε διαφορετικά επίπεδα για καλύτερη
δυνατή φωτεινότητα ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού
επιπέδου φωτισμού.

ΝΑΙ

Να διαθέτει εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού
και φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση βλαβών
στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου. Η
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς
αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και
να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και
άρθρων που να πιστοποιούν την μέθοδο.

ΝΑΙ

Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως του κόκκινου και του
μπλε χρώματος σε διαφορετικά επίπεδα. Ο
μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΝΑΙ

Να διαθέτει σύστημα βελτίωσης και ενίσχυσης της
εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα για καθαρότερη
εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια. Να αναφερθούν τα
επίπεδα προς αξιολόγηση.

ΝΑΙ

Αν διατίθεται να προσφερθεί ειδικό σύστημα
επεξεργασίας της εικόνας για την απεικόνιση μεγάλων
μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου σε
διαφορετικά επίπεδα. Να γίνει εκτενής αναφορά και να
αποδεικνύεται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή.

ΝΑΙ

Nα διαθέτει ειδικό σύστημα, μέσω του οποίου ο ιατρός
να μπορεί να παγώσει μια εικόνα προς παρατήρηση,

ΝΑΙ
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ενώ συνεχίζεται κανονικά η εξέταση.
9.

10.

11.

12.

13.

Να διαθέτει απαραιτήτως δυνατότητα ρύθμισης του
λευκού χρώματος (whitebalance) μέσω ειδικού
κομβίου για την προσαρμογή της πιστότητας των
χρωμάτων, κατ’ επιθυμίαν του χρήστη.

ΝΑΙ

Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρονικών
εικόνων (κάρτα μνήμης ή άλλο αποθηκευτικό μέσο,
όπως USB ή flashcard) ώστε να αποθηκεύονται οι
εικόνες της εξέτασης και να μπορούν να μεταφερθούν
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΝΑΙ

Να συνδέεται και να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο
για καταχώρηση στοιχείων της εξέτασης και των
ασθενών. Να αναφερθεί αναλυτικά.

ΝΑΙ

Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχανήματα
καταγραφής, όπως DVD recorder. Να αναφερθούν
αναλυτικά.

ΝΑΙ

Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης περιφερειακών
συστημάτων: κατ’ ελάχιστον αναλογικών εξόδων RGB,
Y/C, BΝC όσο και ψηφιακών εξόδων DVI, και HD-SDI.

ΝΑΙ

Μεγαλύτερος αριθμός εξόδων αξιολογείται σύμφωνα
με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας
14.

15.

Να διαθέτει κατάλληλες εξόδους για μεταφορά του
σήματος σε PC και στο Δίκτυο του Νοσοκομείου. Να
αναφερθεί προς αξιολόγηση.

ΝΑΙ

Επιθυμητό είναι να διαθέτει σύστημα μεγέθυνσης –
σμίκρυνσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα. Η
δυνατότητα
πραγματοποίησης
των
ανωτέρω
ρυθμίσεων από άλλες συσκευές του συστήματος, να
αναφερθεί και θα αξιολογηθεί

ΝΑΙ

Β. Πηγή ψυχρού φωτισμού 300 Watt XENON
16.

Η ισχύς της να είναι τουλάχιστον 300Watt λυχνίας
XENON (500 ώρες λειτουργίας τουλάχιστον), με
ρυθμιζόμενη ένταση ισχύος.
Μεγαλύτερη ισχύς και επιπλέον των 500 ώρες
λειτουργίας αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.4 της παρούσας

ΝΑΙ

Η λυχνία να δύναται να απενεργοποιηθεί ενώ η πηγή
ψυχρού φωτισμού βρίσκεται σε λειτουργία για παροχή
αέρα/νερού στο ενδοσκόπιο ή για τον έλεγχο
στεγανότητας.

ΝΑΙ

18.

Να διαθέτει δυνατότητα στιγμιαίας ενίσχυσης έντασης
φωτισμού.

ΝΑΙ

19.

Να διαθέτει απαραίτητα εφεδρική λυχνία επείγουσας
λειτουργίας, τύπου αλογόνου ή οποιουδήποτε άλλου
τύπου (να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά), η
οποία να μπορεί να τίθεται σε λειτουργία σε

ΝΑΙ

17.
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περίπτωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας.
20.

21.

Οι ρυθμίσεις να γίνονται με σύστημα κομβίων αφής με
δυνατότητα αποθήκευσής τους ακόμα και όταν η πηγή
παραμένει κλειστή.

ΝΑΙ

Να έχει τη δυνατότητα παροχής αέρα σε διαφορετικά
επίπεδα. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση.

ΝΑΙ

22.

Να έχει σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας.

23.

Nα είναι μικρού βάρους και διαστάσεων.

ΝΑΙ

24.

Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, με
τον επεξεργαστή και τα ενδοσκόπια.

ΝΑΙ

Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας
αυτόματα ή χειροκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα. Ο
μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΝΑΙ

Να
διαθέτει
οπτικό
σύστημα
φίλτρων
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού
και φυσιολογικού ιστού και την απεικόνιση βλαβών
στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου. Η
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς
αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και
να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και
άρθρων που να πιστοποιούν την μέθοδο.

ΝΑΙ

25.

26.

ΝΑΙ

Γ. Ενδοσκοπικό μόνιτορ με επίπεδη οθόνη
27.

Να είναι έγχρωμο monitor υψηλής ευκρίνειας (Full
High Definition) τουλάχιστον 24 in για πιστή
αναπαραγωγή της εικόνας του ιστού, κατάλληλο για
ιατρικές ενδοσκοπικές απεικονίσεις.

ΝΑΙ

Μόνιτορ >24 ίντσες αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας
28.

Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης υψηλή ανάλυση
εικόνας (Full High Definition) κατ’ ελάχιστον 1920x1080
pixels για απόλυτη συμβατότητα με τον προσφερόμενο
βιντεο-επεξεργαστή και εύκαμπτα ενδοσκόπια.

ΝΑΙ

Μεγαλύτερη ανάλυση αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας
29.

Να διαθέτει ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και
εξόδους, κατ’ ελάχιστον DVI, SDI για την απεικόνιση
σημάτων Full HD. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
Μεγαλύτερος αριθμός εισόδων και εξόδων
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4
της παρούσας

ΝΑΙ

30.

Να είναι σχετικά μικρών διαστάσεων και βάρους, για
την εξοικονόμηση χώρου.

ΝΑΙ

31.

Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των ρυθμίσεων
που έχουν γίνει, ώστε να επαναφέρονται ακόμα και
όταν κλείνουμε το monitor.

ΝΑΙ
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32.

Να έχει δυνατότητα ελέγχου menu μέσω οθόνης.

33.

Nα διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον
2
300cd/m και αντίθεση τουλάχιστον 1000:1
Υψηλότερη φωτεινότητα και μεγαλύτερη αντίθεση
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4
της παρούσας

34.

Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα απόκρισης από 20ms και
κάτω.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ. Ειδική αντλία έγχυσης νερού από το waterjet κανάλι του βίντεο κολονοσκοπίου
35.

Αντλία έγχυσης νερού για καλύτερο καθαρισμό του
εντέρου κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης.

ΝΑΙ

36.

Να διαθέτει ειδικό ποδοδιακόπτη και δυνατότητα
ρύθμισης της ροής του νερού μέσω ειδικού διακόπτη.

ΝΑΙ

37.

Να διαθέτει μέγιστη ένταση ροής μέσω του καναλιού
έγχυσης (jetchannel) άνω ή ίσο των 200ml/min και
μέσω του καναλιού βιοψίας τουλάχιστον 500ml/min.

38.

39.

Ένταση ροής μέσω του καναλιού έγχυσης (jetchannel)
άνω των 200ml/min και >500ml/min αξιολογείται
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της
παρούσας
Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα να διαθέτει δυνατότητα
αυτόματης παύσης της ροής μετά από συνεχή χρήση.
Να αναφερθεί ο χρόνος συνεχούς ροής προς
αξιολόγηση.
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα του δοχείου νερού που θα
διαθέτει καθώς και της περισταλτική αντλίας να είναι
κλιβανιζόμενα.

40.

Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα θέρμανσης νερού.

41.

Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ε. Αναρρόφηση
42.

Να είναι κατάλληλη για συνεργασία με τα ενδοσκοπικά
όργανα (χαμηλού κενού).

43.

Να φέρει μια φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 1-2L.
Χωρητικότητα >12L αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας
Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων, κατάλληλη
για εύκολη μεταφορά.

44.

σύστημα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

45.

Να φέρει αντιβακτηριακό φίλτρο και
προστασίας υπερπλήρωσης των φιαλών.

46.

Η φιάλη να είναι κλιβανιζόμενη πολλαπλών χρήσεων.

ΝΑΙ

47.

Θα αξιολογηθεί το χαμηλό επίπεδο θορύβου
λειτουργίας και η μεγαλύτερη ένταση απορρόφησης.
Να αναφερθούν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤ. Τροχήλατο Ενδοσκοπικής χρήσης
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Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, στιβαρό, βαρέως
τύπου για συνεχή Νοσοκομειακή χρήση, τροχήλατο με
4 τροχούς, με σύστημα πέδησης 2 τροχών για
μεγαλύτερη σταθερότητα. Θα εκτιμηθεί η γενικότερη
ποιότητα και σταθερότητα της κατασκευής κατόπιν
ελέγχου προ της κατακύρωσης του είδους του
διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Να διαθέτει ειδική θέση για ασφαλή τοποθέτηση
ενδοσκοπίων για αποφυγή θραύσεως και καταπόνηση
των
ενδοσκοπίων
(κρεμάστρα
ενδοσκοπίου),
ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος.

ΝΑΙ

50.

Να έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης, μετασχηματιστή
τάσης για απομόνωση δικτύου.

ΝΑΙ

51.

Να διαθέτει θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου.

52.

Να διαθέτει ράφια (να αναφερθεί ο αριθμός)
τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων.

ΝΑΙ

53.

Nα διαθέτει συρτάρι φύλαξης και αποθήκευσης ειδών.

ΝΑΙ

54.

Να είναι κλειστού τύπου και να αναφερθεί ο τρόπος
διαχείρισης των καλωδίων.

ΝΑΙ

55.

Nα διαθέτει ειδική/ές λαβή/ές για τη μεταφορά του με
όλο το φορτίο.

ΝΑΙ

56.

Να αναφερθούν οι διαστάσεις του.

57.

Να διαθέτει βάση για την σταθερή και ασφαλή
τοποθέτηση Μonitor.

48.

49.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ζ. Εύκαμπτο βίντεο γαστροσκόπιο υψηλής ανάλυσης
58.

Να έχει εύρος προσθίας οράσεως τουλάχιστον 140°.
Μεγαλύτερο εύρος αξιολογείται σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας

59.

Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος
και κάτω άκρου που να μην ξεπερνά τα 9,3mm για
μικρότερη καταπόνηση του ασθενούς.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

60.

Να διαθέτει κανάλι για βιοψία τουλάχιστον 2,8mm.

61.

Να εκτελεί γωνιώσεις (τουλάχιστον): προς τα άνω 210 ,
ο
ο
προς τα κάτω 90 , προς τα δεξιά 100 , προς τα
ο
αριστερά 100 .

ΝΑΙ

62.

Να διαθέτει σύστημα πέδησης των γωνιώσεων
(φρένα).

ΝΑΙ

63.

Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 2~100 mm για
ακριβή λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου.

ΝΑΙ

64.

Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή
διαφόρων παραμέτρων μέσω τεσσάρων κομβίων του
χειριστηρίου όπως π.χ. μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας,
κ.α. Να αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση. Η
δυνατότητα
πραγματοποίησης
των
ανωτέρω

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ο
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ρυθμίσεων από άλλες συσκευές του συστήματος να
αναφερθεί και θα αξιολογηθεί.
65.

Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 1.000mm και
συνολικό μήκος τουλάχιστον 1.300mm.
Μεγαλύτερο ωφέλιμο μήκος και μεγαλύτερο
συνολικό μήκος αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια
της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας

66.

Να παρέχει φυσικά χρώματα και υψηλή πιστότητα
εικόνας διαθέτοντας έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο
εικόνας CCD τεχνολογίας Full High Definition (ή High
Definition) για πλήρη ψηφιακή λειτουργία. Να παρέχει
ανάλυση 1920x1080, σε συνεργασία με τον
προσφερόμενο επεξεργαστή.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υψηλότερη πιστότητα και Μεγαλύτερη ανάλυση
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4
της παρούσας
Να έχει δυνατότητα παραμονής σε απολυμαντικά υγρά
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του
χρησιμοποιούμενου διαλύματος.

ΝΑΙ

68.

Το ενδοσκόπιο να είναι κατάλληλα μονωμένο για
χρήση με διαθερμία και σύστημα laser.

ΝΑΙ

69.

Να συνεργάζεται με οπτικό σύστημα φίλτρων
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού
και φυσιολογικού ιστού και την απεικόνιση βλαβών
στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου. Η
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς
αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και
να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και
άρθρων που να πιστοποιούν την μέθοδο.

ΝΑΙ

67.

Η. Ευρυκάναλο επεμβατικό γαστροσκόπιο υψηλής ανάλυσης
70.

Να έχει εύρος προσθίας οράσεως 140° τουλάχιστον.
Μεγαλύτερο εύρος οράσεως αξιολογείται σύμφωνα
με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της παρούσας

ΝΑΙ

71.

Nα διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα
εισαγωγής μικρότερη από 12 mm.

ΝΑΙ

72.

Να διαθέτει ευρύ κανάλι για βιοψία τουλάχιστον
3,7mm.

ΝΑΙ

73.

Να εκτελεί γωνιώσεις (τουλάχιστον): προς τα άνω 180 ,
ο
ο
προς τα κάτω 90 , προς τα δεξιά 100 , προς τα
ο
αριστερά 100 .

ΝΑΙ

74.

Να διαθέτει σύστημα πέδησης των γωνιώσεων
(φρένα).

ΝΑΙ

75.

Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 2~100mm για
ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου.

ΝΑΙ

ο
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Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή
διαφόρων παραμέτρων μέσω τεσσάρων κομβίων του
χειριστηρίου όπως π.χ. μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας,
κ.α. Να αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση. Η
δυνατότητα
πραγματοποίησης
των
ανωτέρω
ρυθμίσεων από άλλες συσκευές του συστήματος, να
αναφερθεί και θα αξιολογηθεί.

ΝΑΙ

77.

Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 1.000mm και
συνολικό μήκος τουλάχιστον 1.300mm.

ΝΑΙ

78.

Να παρέχει φυσικά χρώματα και υψηλή πιστότητα
εικόνας διαθέτοντας έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο
εικόνας CCD Full High Definition (ή High Definition) για
πλήρη ψηφιακή λειτουργία. Να παρέχει ανάλυση
1920x1080, σε συνεργασία με τον προσφερόμενο
επεξεργαστή.

ΝΑΙ

Να έχει δυνατότητα παραμονής σε απολυμαντικά υγρά
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του
χρησιμοποιούμενου αντισηπτικού διαλύματος.

ΝΑΙ

Να διαθέτει σύστημα waterjet με ξεχωριστό κανάλι
έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό
τοπικό καθαρισμό. Επιπρόσθετα, να συνδέεται με
ειδική αντλία νερού, παρέχοντας μεταβαλλόμενη πίεση
νερού.

ΝΑΙ

81.

Το ενδοσκόπιο να είναι κατάλληλα μονωμένο για
χρήση με υψίσυχνες συσκευές.

ΝΑΙ

82.

Να συνεργάζεται με οπτικό σύστημα φίλτρων
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού
και φυσιολογικού ιστού και την απεικόνιση βλαβών
στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου. Η
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς
αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και
να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και
άρθρων που να πιστοποιούν την μέθοδο.

ΝΑΙ

76.

79.

80.

Θ. Εύκαμπτο βίντεο κολονοσκόπιο υψηλής ανάλυσης
ο

83.

Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως 140 για καλύτερο
προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης.

ΝΑΙ

84.

Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτο τμήματος
και κάτω άκρου όχι μεγαλύτερη από 13.5 mm.

ΝΑΙ

85.

Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 3,7-4,2 mm.

ΝΑΙ

86.

87.

ο

Να εκτελεί γωνιώσεις (τουλάχιστον) προς τα άνω 180 ,
ο
ο
προς τα κάτω 180 , προς τα δεξιά 160 , προς τα
ο
αριστερά 160 .

ΝΑΙ

Να έχει δυνατότητα παραμονής σε απολυμαντικά υγρά
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του
χρησιμοποιούμενου αντισηπτικού διαλύματος.

ΝΑΙ
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88.

Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 1.680mm και
συνολικό μήκος τουλάχιστον 2.000mm.

ΝΑΙ

89.

Να παρέχει φυσικά χρώματα και υψηλή πιστότητα
εικόνας διαθέτοντας έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο
εικόνας CCD Full High Definition (ή High Definition) για
πλήρη ψηφιακή λειτουργία. Να παρέχει ανάλυση
1920x1080, σε συνεργασία με τον προσφερόμενο
επεξεργαστή.

ΝΑΙ

Να είναι συμβατό με μηχανήματα ηψίσυχνα ή σύστημα
laser.

ΝΑΙ

Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή
διαφόρων παραμέτρων μέσω τεσσάρων κομβίων του
χειριστηρίου όπως π.χ. μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας,
κ.α. Να αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση. Η
δυνατότητα
πραγματοποίησης
των
ανωτέρω
ρυθμίσεων από άλλες συσκευές του συστήματος, να
αναφερθεί και θα αξιολογηθεί.

ΝΑΙ

92.

Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 4-100mmγια
ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου.

ΝΑΙ

93.

Να διαθέτει σύστημα waterjet με ξεχωριστό κανάλι
έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό
τοπικό καθαρισμό του εντέρου.

ΝΑΙ

94.

Να διαθέτει
γωνιώσεων.

ΝΑΙ

95.

Να συνεργάζεται με οπτικό σύστημα φίλτρων
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού
και φυσιολογικού ιστού και την απεικόνιση βλαβών
στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου. Η
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς
αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και
να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και
άρθρων που να πιστοποιούν την μέθοδο.

90.
91.

σύστημα

πέδησης

(φρένων)

των

ΝΑΙ

Ι. Εύκαμπτο ειδικό βίντεο δωδεκαδακτυλοσκόπιο (επεμβατικό)
Να διαθέτει εύρος οράσεως 100° (τουλάχιστον) και 10°
retro (τουλάχιστον) και να είναι διαγνωστικό και
θεραπευτικό.

ΝΑΙ

97.

Να έχει τη δυνατότητα να κάνει ERCP, αφαίρεση λίθων,
μηχανική λιθοτριψία κτλ.

ΝΑΙ

98.

Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό αισθητήριο
εικόνας CCD για πλήρη ψηφιακή επεξεργασία καθώς
και για παροχή φυσικών χρωμάτων και πιστότητας
εικόνας.

ΝΑΙ

Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος
μικρότερη από 12mm, και εξωτερική διάμετρο κάτω
άκρου 13,5-14mm, για μικρότερη καταπόνηση του
ασθενούς. Η μικρότερη διάμετρος θα αξιολογηθεί
θετικά. σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.3.1.4 της

ΝΑΙ

96.

99.
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100.

Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 5~60mm.

101.

Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος 1.240mm και συνολικό
μήκος 1.550mm περίπου.

ΝΑΙ

Να διαθέτει αυλό εισαγωγής εργαλείων 4,2mm για να
έχει δυνατότητα εισαγωγής ενδοσκοπικών εργαλείων
για δωδεκαδακτυλοσκόπιο.

ΝΑΙ

102.

ΝΑΙ

ο

Να εκτελεί γωνιώσεις (τουλάχιστον): προς τα άνω 120 ,
ο
ο
προς τα κάτω 90 , προς τα δεξιά 105 , προς τα
ο
αριστερά 90 .

ΝΑΙ

Να έχει δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή διαφόρων
παραμέτρων
μέσω
τεσσάρων
κομβίων
του
χειριστηρίου π.χ. μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας, κ.α. Να
αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση. Η
δυνατότητα
πραγματοποίησης
των
ανωτέρω
ρυθμίσεων από άλλες συσκευές του συστήματος, να
αναφερθεί και θα αξιολογηθεί.

ΝΑΙ

105.

Επιθυμητό να διαθέτει όνυχα
οποιαδήποτε άλλου σχήματος.

ΝΑΙ

106.

Να διαθέτει
γωνιώσεων.

107.

Το ενδοσκόπιο να είναι κατάλληλα μονωμένο για
χρήση με ηψίσυχνα μηχανήματα.

ΝΑΙ

108.

Να διαθέτει αποσπώμενο κάλυμμα όνυχα ή
αποσπώμενο κάτω άκρο για την άμεση πρόσβαση στον
ανυψωτή εργαλείων, τον ευκολότερο καθαρισμό του
και την καλύτερη διαχείριση της απολύμανσης. Να
αναφερθεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.

ΝΑΙ

103.

104.

σύστημα

πέδησης

σχήματος
(φρένων)

V

ή
των
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ΙΑ. Ηλεκτροχειρουργική μονάδα με ArgonPlasma
Η πρoσφερόμεvη διαθερμία να είvαι απoκλειστικά
κατασκευασμένη για εvδoσκoπικές επεμβάσεις όπως:
κοπή (cut), αιμόσταση (coagulation) και αιμόσταση εξ
αποστάσεως με πλάσμα αργού.

ΝΑΙ

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές
λειτουργίες συνεχούς Μονοπολικής κοπής, και
τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον διαφορετικές
λειτουργίες διακοπτόμενης Μονοπολικής κοπής με
Αιμόσταση με μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 100Watt.

ΝΑΙ

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικές
λειτουργίες Μονοπολικής Αιμόστασης με μέγιστη ισχύ
120Watt. Η μία εξ αυτών να είναι λειτουργία spray.

ΝΑΙ

112.

Να διαθέτει λειτουργία Διπολικής Κοπής με μέγιστη
ισχύ τουλάχιστον 100Watt.

ΝΑΙ

113.

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές
λειτουργίες Διπολικής Αιμόστασης με μέγιστη ισχύ
τουλάχιστον 120Watt.

ΝΑΙ

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικές
λειτουργίες Αιμόστασης με πλάσμα Αργού με μέγιστη
ισχύ τουλάχιστον 100Watt.

ΝΑΙ

Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα λειτουργίας
Διπολικής Αιμόστασης με ραδιοσυχνότητες (RF) με
μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 50Watt.

ΝΑΙ

Να διαθέτει έλεγχο σωστής συvδεσμoλoγίας
ουδέτερου ηλεκτροδίου, η oπoία να πραγματοποιείται
με πλάκες μιας χρήσεως.

ΝΑΙ

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη για την εύκολη
τροποποίηση και αποθήκευση των ρυθμίσεων. Θα
εκτιμηθεί η δυνατότητα αφής της οθόνης.

ΝΑΙ

Να δύναται να συνδεθεί με πoδoδιακόπτη τριπλού
πεντάλ (ποδόπληκτρου) για κοπή, αιμόσταση και
εναλλαγή ρυθμίσεων των προγραμμάτων. Θα
θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα ασύρματης
(wireless) σύνδεσης του τριπλού πoδoδιακόπτη με την
προσφερόμενη διαθερμία.

ΝΑΙ

119.

Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον 50
διαφορετικών προγραμμάτων.

ΝΑΙ

120.

Η συσκευή πλάσματος Αργού να δύναται να συνδεθεί
με τουλάχιστον 2 διαφορετικούς τύπους καθετήρα μίας
χρήσης (argon probe), δηλαδή αξονικό και πλάγιο.

ΝΑΙ

109.

110.

111.

114.

115.

116.

117.

118.

121.

Να
συνοδεύεται
από
κατάλληλο
τροχήλατο
εργοστασιακής κατασκευής για τη στήριξη και ασφαλή
μεταφορά της ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας και της
μονάδας πλάσματος Αργού.
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω
προδιαγραφών με παραπομπές στα επίσημα και
πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου.
Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο
σύγχρονα και σχετικά πρότυπα
κατασκευής,
ποιότητας και ασφάλειας για το κάθε είδος ξεχωριστά.
Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής οφείλουν
να είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή
και Ελληνική Νομοθεσία και να διαθέτουν τις πιο
σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις σε ότι αφορά τη
διακίνηση, την τεχνική υποστήριξη και την
επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού. Να
κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα.
Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως
και με δική του ευθύνη και έξοδα και με δικό του
ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την
εγκατάσταση του εξοπλισμού, την πραγματοποίηση
όλων των ελέγχων καλής λειτουργίας και την
παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Όλες
οι εργασίες του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν
υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου του Ενδοσκοπικού
Ιατρείου και του Προϊσταμένου του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής
καθώς και τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα
τεκμηριωθούν από τον προμηθευτή σε ενιαία τεχνική
έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στον Υπεύθυνο του
Ενδοσκοπικού Ιατρείου και στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την
ολοκλήρωσή τους.
Σε περίπτωση που όποιο από τα είδη, κατά τον χρόνο
πρώτου και αρχικού ελέγχου στην διαδικασία
παράδοσης, δεν περάσει επιτυχώς όλους του ελέγχους
και τα κατασκευαστικά πρωτόκολλα εγκατάστασης και
δεν τεθεί κανονικά σε λειτουργία, η εταιρεία θα πρέπει
να το αποσύρει άμεσα και να παραδώσει το
συντομότερο δυνατό εντελώς νέο είδος στο
Νοσοκομείο.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας
θα πρέπει να υποβληθούν τα εγχειρίδια χειρισμού στα
Ελληνικά και τεχνικής υποστήριξης στα Αγγλικά, θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί επιτόπια εκπαίδευση σε
θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη αμοιβή από έμπειρο
τεχνικό, σε προσωπικό ομάδας ιατρών και αρμόδιου
νοσηλευτικού προσωπικού κατόπιν συνεννόησης.
Ο
προμηθευτής
υποχρεούται
να
παρέχει
πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα τεχνικής
υποστήριξης του εξοπλισμού σε προσωπικό του
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην
Αθήνα εργαστήριο τεχνικής
υποστήριξης με
πρόσφατα διακριβωμένο μετρητικό και επισκευαστικό
εξοπλισμό, κατάλληλα στελεχωμένο από εκπαιδευμένο
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129.

130.

και
πιστοποιημένο
προσωπικό
από
τον
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του
προσφερθέντος εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό
οίκο. Να κατατεθούν κατάλογος οργάνων για όλους
τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το
εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα
πιστοποιητικά διακρίβωσής τους. Η παραπάνω
προδιαγραφή είναι με ποινή απόρριψης της
προσφοράς.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση
καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών,
αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την
ημέρα οριστικής παραλαβής του και επάρκεια
ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη από την
ημερομηνία οριστικής παράδοσής του. Συνεκτιμάται
και βαθμολογείται ανάλογα η παροχή επιπλέον
χρόνου εγγύησης. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.4.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της
εγγυήσεως ο προμηθευτής θα αναλάβει χωρίς
ουδεμία πρόσθετη αμοιβή:
 την
προγραμματισμένη
προληπτική
συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά
διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου
 την επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού
συμπεριλαμβανομένων
των
εργασιών
επισκευής βλαβών και δυσλειτουργιών και την
αντικατάσταση ανταλλακτικών – εξαρτημάτων
που πιθανόν χρειαστούν για απεριόριστο
αριθμό κλήσεων. Αυτά θα είναι πρωτότυπα
και αμεταχείριστα του κατασκευαστικού
οίκου. Ο συντηρητής θα ανταποκρίνεται εντός
24 ωρών σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου.
 την συμπτωματική συντήρηση σε περίπτωση
εμφάνισης πιθανών αστοχιών υλικού ή/και
ένδειξης πιθανής μελλοντικής βλάβης
 τις διαταγές αλλαγής δηλαδή κάθε βελτίωσης,
αναβάθμισης και της προμήθειας και
αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως των
ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης
που θα απαιτηθούν καθ’ υπόδειξη του
κατασκευαστικού οίκου
 Αν απαιτηθεί επισκευή η οποία διαρκέσει άνω
των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημέρα αναγγελίας του συμβάντος, θα γίνεται
άμεση
αντικατάσταση
οποιουδήποτε
τμήματος του εξοπλισμού, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αδιάκοπη και εύρυθμη
λειτουργία του Ενδοσκοπικού Ιατρείου έως
ότου
ολοκληρωθεί
η
επισκευή.
Η
συμμόρφωση με την ανωτέρω προδιαγραφή
θα δηλωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα
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131.

132.

133.

εταιρεία με την προσφορά του μηχανήματος
με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Μικρότερος
χρόνος
ανταπόκρισης
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της
παρ. 2.3.1.4 της παρούσας
Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος εξαρτημάτων,
ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Επίσης να κατατεθεί
κατάλογος πιθανών εξαρτημάτων, λογισμικού κλπ, που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον εξοπλισμό πέραν
αυτών που τον συνοδεύουν για την πλήρη
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Τα παραπάνω
συνεκτιμώνται και βαθμολογούνται ανάλογα. Βλ.
κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.4.
Να υποβληθεί οικονομοτεχνική πρόταση σύμβασης
συντήρησης αρχής γενομένης μετά την λήξη της
εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία να περιλαμβάνει
προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού βάσει
κατασκευαστικών προτύπων και επανορθωτική
συντήρηση α) με ανταλλακτικά και β) χωρίς
ανταλλακτικά. Επίσης, να συμπεριλαμβάνεται και
μέθοδος αναπροσαρμογής της τιμής μέχρι τη λήξη της
διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών από τον
κατασκευαστικό οίκο. Τα παραπάνω συνεκτιμώνται
και βαθμολογούνται ανάλογα. Βλ. κριτήρια ανάθεσης
2.3.1.4.
Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα
υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την
ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού
(hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που
σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με τον υπό
προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα
πρέπει να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από τη πρώτη ανακοίνωση του δυσμενούς
περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιαδήποτε
χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο του κατασκευαστή,
ή αρμόδια αρχή.
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

α/α
1.

2.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τo πρoσφερόμεvo πλυvτήριo να είvαι δύο θέσεων, ειδικά
κατασκευασμέvo από ανθεκτικό μη διαβρωτικό υλικό, με
δυνατότητα θερμoχημικής επεξεργασίας εvδoσκoπίωv
(απολύμανση) σε θερμοκρασία έως 40°C. Εναλλακτικά,
μπορούν να προσφερθούν 2 πλυντήρια μίας θέσεως.
Όλα τα συμβατά υγρά απολυμαντικά να διαθέτουν χημική
σύσταση Υπεροξεικού Οξέως, για καλύτερα αποτελέσματα
στην πλύση των ενδοσκοπίων καθώς και την λιγότερη
δυνατή φθορά και καταπόνηση αυτών. Η χημική σύνθεση
των προτεινόμενων και συμβατών απολυμαντικών να
αναφέρεται προς αξιολόγηση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η χημική σύνθεση αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια
της παρ. 2.3.1.5 της παρούσας
Να έχει δυvατότητα ελέγχoυ στεγαvότητας, πλύσης,
καθαρισμoύ,
απoλύμαvσης
και
στεγνώματος
εvδoσκοπίου/ων και ενδοσκοπικών εργαλείων σε χρόνο 30
λεπτών περίπoυ.

ΝΑΙ

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα στεγνώματος και να
είναι κατάλληλο για την παροχή αέρα στα ενδοσκόπια και
την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης.

ΝΑΙ

Να διαθέτει ειδικό χώρο τοποθέτησης στο oπoίο να
τoπoθετούνται τα εvδoσκόπια για μεγαλύτερη ασφάλεια
κατά τo πλύσιμo και για την αποφυγή φθοράς και
καταστροφής.

ΝΑΙ

Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο: να ελέγχει
αυτόματα τo επίπεδo τoυ καθαριστικoύ, απολυμαντικού και
vερoύ στov κάδo τoυ πλυvτηρίoυ, να κάvει αυτόματo έλεγχo
στεγαvότητας και μόvιμo έλεγχo της πίεσης, να σταματά τη
λειτουργία σε υπερβoλικές θερμoκρασίες vερoύ, να κάvει
ηλεκτρovικό έλεγχo κλειδώματoς της πόρτας κατά τη
διάρκεια του κύκλου πλύσης.

ΝΑΙ

7.

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης διαρροής
του εσωτερικού του ενδοσκοπίου (leakage tester).

ΝΑΙ

8.

Να διαθέτει ενσωματωμένη μovάδα επεξεργασίας του
εισερχόμενου νερού από την παροχή, η οποία να
απολυμαίνει το νερό σε όλα τα στάδια επεξεργασίας.

ΝΑΙ

Όλα τα κανάλια του ενδοσκοπίου να συνδέονται μέσω
ειδικών προσαρμογέων έτσι ώστε κατά την διάρκεια του
κύκλου πλύσης να διασφαλίζεται η ομαλή και προβλεπόμενη
ροή
απολυμαντικού
και
απορρυπαντικού
υγρού
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η
απολύμανσή του.

ΝΑΙ

3.

4.

5.

6.

9.
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Να
διαθέτει
σύστημα
μικρoεπεξεργαστή
(MicroComputerUnit) τo oπoίo να ελέγχει με ακρίβεια όλα
τα πρoγράμματα και τις παραμέτρoυς κατά τη διάρκεια της
πλύσης.

ΝΑΙ

Ο τρόπoς καθαρισμoύ, τo απoρρυπαvτικό και απολυμαντικό
να είvαι απόλυτα φιλικά και συμβατά πρoς τα υλικά
κατασκευής των εvδoσκοπίων χωρίς vα πρoκαλoύv φθoρές.

ΝΑΙ

Να δύναται να συνδεθεί με ενδοσκόπια όλων των εταιρειών
μέσω adapters / συνδετικών. Να περιλαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα συνδετικά για τα εύκαμπτα ενδοσκόπια που
διαθέτει ήδη το τμήμα ενδοσκοπήσεων Να διαθέτει
πρόγραμμα αυτοαπολύμανσης του πλυντηρίου.

ΝΑΙ

Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας καθαρισμού
και απολύμανσης για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της
ποιότητας της πλύσης.

ΝΑΙ

14.

Να
διαθέτει πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας από
αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Υγιεινής.

ΝΑΙ

15.

Να πληροί απαραίτητα τις οδηγίες του προτύπου EN158831-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την πιστοποίηση και
τους απαραίτητους ελέγχους των αυτόματων απολυμαντών
ενδοσκοπίων.

ΝΑΙ

16.

Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης, μέσω εκτυπωτή, του
προγράμματος πλύσης (χρόνο, κύκλο, ημερομηνία).

ΝΑΙ

17.

Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των
στοιχείων των υπό πλύση εύκαμπτων ενδοσκοπίων όλων
των κατασκευαστών. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του
τρόπου επίτευξης.

ΝΑΙ

Να
διαθέτει προαιρετικά ενσωματωμένο σύστημα
απορρόφησης ατμών που δημιουργούνται στο εσωτερικό
του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης –
απολύμανσης για την αποφυγή τους στον έξω περιβάλλοντα
χώρο.

ΝΑΙ

Ο προσφερόμενος απολυμαντής/ές να έχει λογικές
διαστάσεις που να μην ξεπερνούν συνολικά τις ακόλουθες:
170cm(Y)x155cm(M)x155(Π).

ΝΑΙ

Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και απολύμανσης
εύκαμπτων δωδεκαδακτυλοσκοπίων.

ΝΑΙ

10.

11.

12.

13.

18.

19.

20.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
21.

22.

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω
προδιαγραφών με παραπομπές στα επίσημα και πρωτότυπα
ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου.
Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα
και σχετικά πρότυπα κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας
για το κάθε είδος ξεχωριστά. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο
προμηθευτής οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα
σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και να
διαθέτουν τις πιο σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις σε ότι
αφορά τη διακίνηση, την τεχνική υποστήριξη και την
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού. Να
κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα ΕΠΙΣΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με
δική του ευθύνη και έξοδα και με δικό του ειδικευμένο και
ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του
εξοπλισμού, την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων καλής
λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη
λειτουργία. Όλες οι εργασίες του προμηθευτή θα
πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου του
Ενδοσκοπικού Ιατρείου και του Προϊσταμένου του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς
και τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα
τεκμηριωθούν από τον προμηθευτή σε ενιαία τεχνική
έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στον Υπεύθυνο του
Ενδοσκοπικού Ιατρείου και στον Προϊστάμενο του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.
Σε περίπτωση που όποιο από τα είδη, κατά τον χρόνο
πρώτου και αρχικού ελέγχου στην διαδικασία παράδοσης,
δεν περάσει επιτυχώς όλους του ελέγχους και τα
κατασκευαστικά πρωτόκολλα εγκατάστασης και δεν τεθεί
κανονικά σε λειτουργία, η εταιρεία θα πρέπει να το
αποσύρει άμεσα και να παραδώσει το συντομότερο δυνατό
εντελώς νέο είδος στο Νοσοκομείο.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα
πρέπει να υποβληθούν τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά
και τεχνικής υποστήριξης στα Αγγλικά, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί επιτόπια εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού
χωρίς πρόσθετη αμοιβή από έμπειρο τεχνικό, σε προσωπικό
ομάδας ιατρών και αρμόδιου νοσηλευτικού προσωπικού
κατόπιν συνεννόησης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει πιστοποιημένη
εκπαίδευση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού
σε προσωπικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Αθήνα
εργαστήριο τεχνικής
υποστήριξης με πρόσφατα
διακριβωμένο μετρητικό και επισκευαστικό εξοπλισμό,
κατάλληλα
στελεχωμένο
από
εκπαιδευμένο
και
πιστοποιημένο προσωπικό από τον κατασκευαστικό οίκο για
την συντήρηση του προσφερθέντος εξοπλισμού. Να
κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν κατάλογος οργάνων
για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν
από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα
πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.
Η παραπάνω προδιαγραφή είναι με ποινή απόρριψης της
προσφοράς.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής
λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχής
γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα
οριστικής παραλαβής του και επάρκεια ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη από την ημερομηνία οριστικής
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29.

30.

31.

παράδοσής του. Συνεκτιμάται και βαθμολογείται ανάλογα
η παροχή επιπλέον χρόνου εγγύησης. Βλ. κριτήρια
ανάθεσης 2.3.1.5.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο
προμηθευτής θα αναλάβει χωρίς ουδεμία πρόσθετη
αμοιβή:
 την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση του
εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
 την επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής
βλαβών και δυσλειτουργιών και την αντικατάσταση
ανταλλακτικών – εξαρτημάτων που πιθανόν
χρειαστούν για απεριόριστο αριθμό κλήσεων. Αυτά
θα είναι πρωτότυπα και αμεταχείριστα του
κατασκευαστικού οίκου. Ο συντηρητής θα
ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε κάθε κλήση του
Νοσοκομείου.
 την συμπτωματική συντήρηση σε περίπτωση
εμφάνισης πιθανών αστοχιών υλικού ή/και ένδειξης
πιθανής μελλοντικής βλάβης
 τις διαταγές αλλαγής δηλαδή κάθε βελτίωσης,
αναβάθμισης
και
της
προμήθειας
και
αντικατάστασης
όλων
ανεξαρτήτως
των
ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης που θα
απαιτηθούν καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού
οίκου
 Αν απαιτηθεί επισκευή η οποία διαρκέσει άνω των
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα
αναγγελίας του συμβάντος, θα γίνεται άμεση
αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του
εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η
αδιάκοπη
και
εύρυθμη
λειτουργία
του
Ενδοσκοπικού Ιατρείου έως ότου ολοκληρωθεί η
επισκευή. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω
προδιαγραφή θα δηλωθεί εγγράφως από την
αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά του
μηχανήματος με ποινή απόρριψης της προσφοράς
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Μικρότερος χρόνος ανταπόκρισης του συντηρητή
αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.
2.3.1.5 της παρούσας
Να κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος εξαρτημάτων,
ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Επίσης να κατατεθεί
κατάλογος πιθανών εξαρτημάτων, λογισμικού κλπ, που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον εξοπλισμό πέραν
αυτών που τον συνοδεύουν για την πλήρη εκμετάλλευση
των δυνατοτήτων του. Τα παραπάνω συνεκτιμώνται και
βαθμολογούνται ανάλογα. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.5.
Να υποβληθεί οικονομοτεχνική πρόταση σύμβασης
συντήρησης αρχής γενομένης μετά την λήξη της εγγύησης
καλής λειτουργίας, η οποία να περιλαμβάνει προληπτική
συντήρηση του εξοπλισμού βάσει κατασκευαστικών
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32.

προτύπων και επανορθωτική συντήρηση α) με ανταλλακτικά
και β) χωρίς ανταλλακτικά. Επίσης, να συμπεριλαμβάνεται
και μέθοδος αναπροσαρμογής της τιμής μέχρι τη λήξη της
διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό
οίκο. Τα παραπάνω συνεκτιμώνται και βαθμολογούνται
ανάλογα. Βλ. κριτήρια ανάθεσης 2.3.1.5.
Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα
υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την ανακοίνωση
οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety alert)
ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω
ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από τη
πρώτη ανακοίνωση του
δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο του
κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα5) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ6.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………7 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..8
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... 9 της/του
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............10
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....................ημέρες 11 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 12.
Ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
6
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016).
7
ο.π. υποσ. 8.
8
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
9
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016.
10
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
11
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 ν. 4412/2016).
5
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Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της13.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε14.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

13
14

Άρθρο 72 ν. 4412/2016.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2
3
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3. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας

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 λειτουργία του βιοϊατρικού εξοπλισμού της από ……………….
σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την ………………………………………….
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 ΙV –Σχέδιο σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, ………… μεταξύ:
ΑΦΕΝΟΣ του ….………… που εδρεύει στην ………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………, εφεξής
καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………………………………………………….. και
τον διακριτικό τίτλο …………………………………………….…………. (στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που
εδρεύει στ.. ……………………………………….., οδός, αρ. ……, με ΑΦΜ …………………………………….. της Δ.Ο.Υ.
………………………………, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ… νόμιμο
εκπρόσωπό της (Εταιρείας ή της Ένωσης εταιρειών) ……………………………………. του……………………………, με
ΑΔΤ …………………………………… δυνάμει του υπ’ αριθ. …………………………… πρακτικού Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης
ΔΣ σε σώμα ……………………../βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ.).
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο ………………………. α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ»,
την προμήθεια, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στη με αρ. …………/2019 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
και έλαβε αριθμό……………….., όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής
όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ».
Και συγκεκριμένα ………………………………………. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 Πράξη, με κωδ. ΟΠΣ 5035324 αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 1.


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως,
εμπροθέσμως και εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες
τις συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.


Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την υπηρεσία
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για
την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των
προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεσή του.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε
άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις
απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων
του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα,
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε
είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού.
 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα
οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό
δίκαιο,
συλλογικές
συμβάσεις
ή
διεθνείς
διατάξεις
περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή
και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
που αφορούν την εν λόγω προμήθεια.
 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες
που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε
απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση
με αυτές.
 Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας θα
διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την
ηρεμία του κοινού.
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά
αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν.
 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας,
ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία όπως είναι ενδεικτικά
: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.
 Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και
η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα
ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται
από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται
ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών.
 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του
εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της προμήθειας
και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να
επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό.
 Σε ό,τι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, εμπιστευτικές πληροφορίες που του
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε
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να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι 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 της βλάβης ή
ζημίας.




Καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:
 Η επιτροπή του διαγωνισμού οφείλει να παραδίδει στον ανάδοχο ατελώς κάθε έγγραφο, σχέδιο,
μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να
γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του
αναδόχου. Επιπλέον, η ως άνω επιτροπή οφείλει να παρέχει στον ανάδοχο τις βασικές
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου με την οριστική
παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.
 Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές ή άλλα πρόσωπα,
εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεών του.
 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η επιτροπή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την
αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με
την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την
υπ’ αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού
ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης των υπηρεσιών όπως αυτή
πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία.
 Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 7 της παρούσας, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου.
 Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
 Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016,
β. σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.
 Μετά την παραλαβή της προμήθειας και προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης του παρόντος άρθρου ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
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ποσού ύψους 2% επί της καθαρής αξίας του υπό προμήθεια είδους και για χρονικό διάστημα που
καλύπτει τη συμβατική εγγύηση αυτού ως εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. Η
εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και διάρκεια ισχύος ……… (άρθρο 6, παρ. 6.4) [συμπληρώνεται
κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών το Παραρτήματος Α της
διακήρυξης ή σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου αν ανέφερε μεγαλύτερη] και καλύπτει την

εγγύηση διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κλπ.
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
προμήθειας/υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά
του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης …………€ (ολογράφως:
………… Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. …………%.



Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.
Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως
αυτές απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα
πραγματοποιήσει την προμήθεια.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης.




Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
o α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,
o β) τιμολόγιο του Αναδόχου
o γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
o δ) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία που πραγματοποιεί την
πληρωμή ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η
καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του
Ν.4172/2013. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07 % υπέρ
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης και γ) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, βάσει της παρ.6 του
άρθρου 36 του ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ.
 H παραλαβή των υλικών από τις υπηρεσίες γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
 Η επιτροπή παραλαβής διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με αποσυσκευασία όλων των
ειδών, μακροσκοπικό έλεγχο για τυχόν φθορές και τη σύνδεση, εγκατάσταση και θέση τους σε
λειτουργία.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις επιτροπές
παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την άφιξη του συνόλου
των ειδών του εξοπλισμού στον τόπο προορισμού τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις




Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην
περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με
την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Ποινικές ρήτρες
 Αν οι προμήθεια παραδοθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% των
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών παράδοσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας – Ρήτρες


Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταξύ της αναγγελίας
βλάβης/δυσλειτουργίας και της αποκατάστασής της, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το
0,15% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που είναι εκτός λειτουργίας, για κάθε
επιπλέον ημερολογιακή ημέρα. Αν μια μονάδα εξοπλισμού είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή
δυσλειτουργία) για δύο (2) συνεχείς μήνες, πέρα από την επιβληθείσα ρήτρα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, με δικό του κόστος, τον
εξοπλισμό που έχει βλάβη, με ισοδύναμο εξοπλισμό, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της
αναθέτουσας αρχής. Για το υλικό που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή ή το
υπόλοιπο της εγγύησης του Αναδόχου (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια) από την ημερομηνία
αντικατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην αναθέτουσα αρχή για την τήρηση
αυτής της εγγύησης.
Διευκρινίζεται ότι: (i) ένα σύστημα/υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη
διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει και (ii) για την αμεσότητα
του προσδιορισμού της βλάβης/δυσλειτουργίας, η αρχική διάγνωση/δυσλειτουργία θα μπορεί να
πραγματοποιείται μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, εφόσον υφίσταται η δυνατότητα αυτή.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ





Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια των ειδών εξοπλισμού θα
εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης, τους τεχνικούς κανόνες και
τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών, τα
αγαθά θα έχουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη διακήρυξη, θα είναι
απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές,
λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη και στην
προσφορά που κατέθεσε.
Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια και τα τυχόν επί μέρους
στοιχεία της θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και αμεταχείριστα.
Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των αγαθών της προμήθειας για
συνήθη χρήση και τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με
αυτό που ορίζεται στην προσφορά του για κάθε είδος (Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης), από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου του Έργου, το οποίο καλείται περίοδος εγγύησης.
Επίσης αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη παροχής ανταλλακτικών για την περίοδο της εγγύησης.
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της
διακήρυξης.
Σελίδα 98









19PROC005431277 2019-08-12

Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη
συνομολογημένων ιδιοτήτων στα αγαθά της προμήθειας τεκμαίρεται ότι αυτά υπήρχαν κατά το
χρόνο της παράδοσης και ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής να
αντικαταστήσει ή να διορθώσει τα αγαθά, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, η
οποία πάντως διατηρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά της.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο
της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί
κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
 Ο ανάδοχος δύναται να αναθέσει μέρος του έργου σε υπεργολάβο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4, παρ. 4.4 της διακήρυξης.
 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.
 Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της
αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης
σε Τράπεζα της επιλογής του (εκδοχέας) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
o Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ
αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.
o Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει
κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.
o Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ αναδόχου
και αναθέτουσας αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι του εκδοχέα.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995, καθώς και το άρθρο
145 του Ν. 4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης.
 Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
αναθέτουσας αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας,
υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
 Ο ανάδοχος, 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.
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα
για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα
έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα
συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα λαμβάνει ο
ανάδοχος.
ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης
στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
προκήρυξης στην ΕΕ:
2019/S 153-376613

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ"
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
999332719
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
www.laiko.gr
Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός:
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17
Ταχ. κωδ.:
11527
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Όλγα Ασλανίδη
Τηλέφωνο:
2312061850
φαξ:
2132061638
Ηλ. ταχ/μείο:
prom@laiko.gr
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος:
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ Σύντομη
περιγραφή:
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Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ» ως εξής: CPV: 33124120-2:
(Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης τροχήλατος), 33141620-2: (Ανακλυκλωτής τοξικών
διαλυμάτων), 33195200-5: (Σύστημα παρακολούθησης ασθενών της μονάδας εμφραγμάτων και
της καρδιολογικής κλινικής), 33168000-5: (Σύστημα βίντεο ενδοσκόπησης άνω-κάτω πεπτικού,
χοληφόρων), 33141620-2: (Πλυντήριο απολύμανσης δύο θέσεων εύκαμπτων ενδοσκοπίων)
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο: φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 0
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν
οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση
και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-
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Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Σελίδα 105

19PROC005431277
2019-08-12
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
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παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Έχει ο
ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Σελίδα 109

19PROC005431277
2019-08-12
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Έχει ο ίδιος
ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
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Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι /
Όχι

Διευκρινίστε:
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι /
Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι /
Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι /
Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού δικαίου; Απάντηση:
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Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση.
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
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αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Έχει
συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Γνωρίζει
ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές Έχει
παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη
σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση
εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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; Απάντηση: Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογήςΠληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογήςΝαι
/ Όχι

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το
Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α.α.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ
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