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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)

999332732

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Βας. Σοφίασ 114

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

115 27

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL 303

Τθλζφωνο

213 2088715

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

prom@hippocratio.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Θλίασ Ρολίτθσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.hippocratio.gr

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (Μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό δίκαιο και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr και το διαδικτυακό τόπο του Νοςοκομείου
(www.hippocratio.gr).

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ,
Κωδικόσ ΣΑ: Ε2751. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε: 9349Α ςχετικι πίςτωςθ του
τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Φορζα.

Σελίδα 4

22PROC011594372 2022-11-14
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 2217/08.11.2022 (ΑΔΑΜ
22REQ011561808, ΑΔΑ ΩΧΙΣ4690ΩΣ-886) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για
το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 2217 καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ
Υπθρεςίασ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ 2751, αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΣΕ27510081).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο α/α: 6 «Αντικατάςταςθ ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ» τθσ Ρράξθσ: «Δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ
ΑΡΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ
Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 10, με βάςθ
τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 6515/03-07-2019 τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ
Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ ΕΤΡΑ και ΤΣ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5038719. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 10 - Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ - ΕΤΡΑ) ) με ποςοςτό 80% και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.
Θ κετικι γνϊμθ τθσ ΕΥΔ ΥΜΕΡΕΑΑ ι θ τεκμαιρόμενθ κετικι γνϊμθ για τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αποτελεί όρο για τθ χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ του Υποζργου 6 «Αντικατάςταςθ ενεργοβόρου
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ,
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ ΑΡΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»» με κωδικό ΟΡΣ 5038719 του Ε.Ρ.
«ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 423.560,90 € με το ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα – CPV: 33172100-7, Αναπνευςτιρασ – CPV: 33157400-9,
Μθχανι εξωςωματικισ κυκλοφορίασ - CPV: 33186000-7, Μθχάνθμα ψφξθσ – κζρμανςθσ εξωςωματικισ
μθχανισ - CPV: 33100000-1.
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:

1

Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα

3

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ
ΡΛΕΟΝ ΦΡΑ
104.631,05 €

2

Αναπνευςτιρασ

4

79.635,81 €

98.748,40 €

3

Μθχανι εξωςωματικισ κυκλοφορίασ

1

137.500,00 €

170.500,00 €

4

Μθχάνθμα ψφξθσ –
εξωςωματικισ μθχανισ

1

19.814,52 €

24.570,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

341.581,37 €

423.560,90 €

ΤΜΘΜΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

κζρμανςθσ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΡΑ
129.742,50 €

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για όλα τα τμιματα, είτε για οριςμζνα μόνο τμιματα, υπό τθν προχπόκεςθ
να αφοροφν το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των ςυνολικϊν τμθμάτων ι ενόσ μόνο τμιματοσ.
Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των τμθμάτων ςτα οποία μπορεί να προςφζρει ο ςυμμετζχων.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 341.581,37 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
24 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 423.560,90, ΦΡΑ: 81.979,53 €).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ και Βϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ.
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ:
-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-3-2022) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ» (άρκρα 1 – 19)

-

του Κανονιςμοφ ΕΕ 2022/576 (8-4-2022)

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 324-337

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ
διατάξεισ»

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.»

-

τθσ υπ' αρικμ. 76928/09.07.2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και
Επικρατείασ με κζμα «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)» (Β' 3075/ 13-07-2021)

-

τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)»

-

τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)

-

τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ»

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ.

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»
-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,

-

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
Των κάτωκι αποφάςεων:

-

τθσ με Αρικ. Ρρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 6515/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ84465ΧΙ8-816) Απόφαςθσ
Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ
ΑΡΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»» με Κωδικό ΟΡΣ 5038719 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ
Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020».

-

τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 4745/30.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΜΩ469Θ26-2ΛΑ) απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ 1θσ Υ.ΡΕ.
Αττικισ για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ υλοποίθςθσ του Υποζργου 6 «Αντικατάςταςθ ενεργοβόρου
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Ρράξθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5038719 και τίτλο «Δράςεισ ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ ΑΡΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»» του Ε.Ρ.
«ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020».

-

των με Αρικμ. Ρρωτ. 16732/11-11-2019, 18043/03-12-2019 Αποφάςεων ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ
Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για το είδοσ «Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα».

-

τθσ με ΑΡ: 458/13-01-2020 δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα».

-

του υπ. αρ. 3938/11-03-2020 πρακτικοφ κατάκεςθσ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα».

-

τθσ με Αρικμ. Ρρωτ. 17863/07-11-2018 Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για το είδοσ «Αναπνευςτιρασ».

-

Τθσ με ΑΡ: 21291/31-12-2018 δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Αναπνευςτιρασ».
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-

του υπ. αρ. 4663/26-03-2019 πρακτικοφ κατάκεςθσ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Αναπνευςτιρασ».

-

τθσ με Αρικμ. Ρρωτ. 3037/26-02-2018 Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για το είδοσ «Μθχάνθμα εξωςωματικισ κυκλοφορίασ».

-

του υπ. αρ. 7568/14-05-2018 πρακτικοφ κατάκεςθσ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Μθχάνθμα εξωςωματικισ κυκλοφορίασ».

-

τθσ με Αρικμ. Ρρωτ. 11924/31-07-2017 Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για το είδοσ «Μθχάνθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ εξωςωματικισ μθχανισ».

-

Τθσ με ΑΡ: 20172/22-12-2017 δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Μθχάνθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ εξωςωματικισ μθχανισ».

-

του υπ. αρ. 19000/05-12-2017 πρακτικοφ κατάκεςθσ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ
«Μθχάνθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ εξωςωματικισ μθχανισ».

-

τθσ υπ.αρ. 4/15-02-2018 (Θζμα 12ο) Απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Χ6Ξ4690ΩΣ-8ΛΜ) για
τθν ζγκριςθ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του είδουσ «Μθχάνθμα ψφξθσ-κζρμανςθσ
εξωςωματικισ μθχανισ».

-

τθσ υπ.αρ. 1/13-03-2020 (Θζμα 32ο) Απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΚΟ4690ΩΣ-9Κ) για
τθν ζγκριςθ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ειδϊν «Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα»,
«Αναπνευςτιρασ» και «Μθχάνθμα εξωςωματικισ κυκλοφορίασ και τθν Συγκρότθςθ Επιτροπισ
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω Ρράξθσ».

-

Τθσ με αρικ. πρωτ. 11410/10.10.2022 Διατφπωςθσ Θετικισ Γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ε.Ρ. ΥΜΕΡΕΑΑ για τα ςχζδια των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα
προκθρυχκεί το Υποζργο 6 «Αντικατάςταςθ ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Ρράξθσ
«Δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ ΑΡΕ του ΓΝΑ
«Ιπποκράτειο»» με κωδικό ΟΡΣ 5038719, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 423.560,90 €.

-

τθσ υπ.αρ. 19/12.10.2022 (Θζμα 15ο) Απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: 67ΘΨ4690ΩΣ-ΔΤ8,
ΑΔΑΜ: 22REQ011561778) με τθν οποία εγκρίκθκε το παρόν τεφχοσ δθμοπράτθςθσ και θ διενζργεια
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για τθν υλοποίθςθ του Υποζργου 6 «Αντικατάςταςθ
ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ» τθσ Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ 5038719 ςτο Ε.Ρ.
«ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020».

-

Τθσ υπ’ Αρικμ. 2217/08.11.2022 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΧΙΣ4690ΩΣ-886, ΑΔΑΜ:
22REQ011561808).

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14/12/2022 και ϊρα 11:00πμ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ
www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΑΝΑΤΘΣΘΣ
ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ
ΣΤΘΝ ΡΥΛΘ ΕΣΘΔΘΣ
14-11-2022
ΘΜΕΑ: Δευτζρα
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ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
14-12-2022

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
16-12-2022

ΘΜΕΑ: Τετάρτθ

ΘΜΕΑ: Ραραςκευι

ΪΑ: 11:00πμ

ΪΑ: 11:00πμ
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1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 11/11/2022
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 176811
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.hippocratio.gr ςτθ διαδρομι: Θζματα Ρρομηθειϊν → Ρρομήθειεσ → Διαγωνιςμοί, ςτισ
14/11/2022.

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα:
1.
2.

θ με αρ. 19467/11.11.2022 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ 22PROC011591239), όπωσ αυτι ζχει
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+

3.

θ παροφςα διακιρυξθ Φ192/2022 και τα παραρτιματά τθσ

4.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

5.

το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
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2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ.
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςε ποςοςτό (δφο τοισ εκατό) 2%, υπολογιηόμενο επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του
προςφερόμενου τμιματοσ/προςφερόμενων τμθμάτων, όπωσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

1
2

Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα (3 τεμ.)
Αναπνευςτιρασ (4 τεμ.)
Μθχανι εξωςωματικισ κυκλοφορίασ
(1 τεμ.)
Μθχάνθμα ψφξθσ – κζρμανςθσ
εξωςωματικισ μθχανισ (1 τεμ.)

3
4

129.742,50 €
98.748,40 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ
ΑΞΙΑ ΡΛΕΟΝ
ΦΡΑ
104.631,05 €
79.635,81 €

Φψοσ Εγγυθτικισ
Επιςτολισ
Συμμετοχισ (€)
2.092,62 €
1.592,72 €

170.500,00 €

137.500,00 €

2.750,00 €

24.570,00 €

19.814,52 €

396,29 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ

ΤΜΘΜΑ

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 13/01/2024, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
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- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ
καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
2.2.3.3 Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη
απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία ζκδοςησ πράξησ που βεβαιϊνει το
ςχετικό γεγονόσ.
2.2.3.5. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ.
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία,
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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Κριτήρια Επιλογήσ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται από κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετήςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ
τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, τουλάχιςτον ίςο με τθν εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. των
τμθμάτων που περιγράφονται ςτθν παρ. 1.3 τθσ παροφςασ και για τα οποία υποβάλουν προςφορά.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα
πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., αναλόγωσ του
προχπολογιςμοφ των προςφερόμενων τμθμάτων/ειδϊν.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον μία (1) παράδοςη του
ςυγκεκριμζνου τφπου, κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, είτε
ςτον Δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να υποβάλλουν
πιςτοποιθτικά ι ιςοδφναμα αυτϊν ωσ εξισ:
1. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2015 για τη διαςφάλιςη ποιότητασ που πρζπει
να διακζτει ο προμθκευτισ.
2. Οι προμθκευτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α. ΔΥ 8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» όπωσ ιςχφει.
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3. Οι προμθκευτζσ οφείλουν να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικήσ διαχείριςησ (Α.Θ.Θ.Ε.,
ή και ςε όποιο άλλο απαιτείται) βάςει του ν.2939/2001, του Ρ.Δ. 117/2004.
4. Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 13485:2016, τόςο του καταςκευαςτικοφ οίκου, όςο και του
προμθκευτι (διακίνηςη και τεχνική υποςτήριξη ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων),
5. Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ των προςφερόμενων ειδϊν ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε (Οδθγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Ρερί των
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει, προσ τισ
διατάξεισ τθσ οποίασ εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με τθν υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-92009 Κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Υγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Φ.Ε.Κ. Βϋ 2198/2-10-2009)) και το προςφερόμενο είδοσ να διατίκενται ςτο
εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.138648/2009).
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ.
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία
Δεν εφαρμόηεται.

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Εϋ, το οποίο
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
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απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ
του.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ.
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ του.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο
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περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’:
 πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ
 υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ
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iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων
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για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, ςτα οποία φαίνεται ο ετιςιοσ γενικόσ
κφκλοσ εργαςιϊν.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό) δεν είναι διακζςιμεσ για
ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, πρζπει να αναφερκεί θ θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) Κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων του ςυγκεκριμζνου τφπου που πραγματοποιικθκαν κατά τθν
τελευταία τριετία, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

ΡΕΛΑΤΘΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
(ΑΡΟ – ΕΩΣ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ
ΑΞΙΑ

ΕΓΓΑΦΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ
ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ο κατάλογοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία (1) παράδοςη του ςυγκεκριμζνου τφπου, κατά
τα τελευταία τρία (3) ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, είτε ςτον Δθμόςιο είτε ςτον
ιδιωτικό τομζα.
β) Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςυνεργαςίασ και περάτωςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχων παραδόςεων από
Δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ:


εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςιοσ φορζασ, πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν
αρμόδια Δθμόςια αρχι,



εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, βεβαίωςθ του πελάτθ ι απλι διλωςθ του οικονομικοφ
φορζα, θ οποία κα φζρει υποχρεωτικά τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπεφκυνου του φορζα.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των
εν λόγω πιςτοποιιςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμθρίωςθσ
ςτον οποίο κα αναφζρονται ο φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο ςκοπόσ/καλυπτόμενο
αντικείμενο, ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ
αυτοφ. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α



ΦΟΕΑΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ

ΡΟΤΥΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ

ΣΚΟΡΟΣ/ΚΑΛΥΡΤ
ΟΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α.
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΑΧΙΚΘΣ ΕΚΔΟΣΘΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ

Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά.

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
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Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Δεν εφαρμόηεται.
Β.10. Δεν εφαρμόηεται.
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Βϋ τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και
Υπθρεςίεσ).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
Σελίδα 24

22PROC011594372 2022-11-14
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι
προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
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θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α, β και γ ςτοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
γ) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα με το κάτωκι περιεχόμενο: «Δθλϊνω
υπεφκυνα ότι δεν υπάρχει ρωςικι ςυμμετοχι ςτθν εταιρεία που εκπροςωπϊ, ςφμφωνα με τουσ
περιοριςμοφσ που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 5ια του κανονιςμοφ του Συμβουλίου (ΕΕ) αρικ. 833/2014
τθσ 31θσ Ιουλίου 2014 ςχετικά με περιοριςτικά μζτρα λόγω των ενεργειϊν τθσ ωςίασ που
αποςτακεροποιοφν τθν κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία, όπωσ τροποποιικθκε από τον με αρικ. 2022/578
Κανονιςμό του Συμβουλίου (ΕΕ) τθσ 8θσ Απριλίου 2022. Συγκεκριμζνα δθλϊνω ότι : (α) ο οικονομικόσ
φορζασ που εκπροςωπϊ (και καμία από τισ εταιρείεσ που εκπροςωποφν μζλθ τθσ ζνωςισ μασ) δεν είναι
ϊςοσ υπικοοσ, οφτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζασ εγκατεςτθμζνοσ ςτθ ωςία (β) ο
οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ (και καμία από τισ εταιρείεσ που εκπροςωποφν μζλθ τθσ ζνωςισ
μασ) δεν είναι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζασ του οποίου τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ κατζχει άμεςα
ι ζμμεςα ςε ποςοςτό άνω του πενιντα τοισ εκατό (50%) οντότθτα αναφερόμενθ ςτο ςτοιχείο α) τθσ
παροφςασ παραγράφου (γ) οφτε ο υπεφκυνα δθλϊν οφτε θ εταιρεία που εκπροςωπϊ δεν είμαςτε φυςικό
ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι όργανο που ενεργεί εξ ονόματοσ ι κατ’ εντολι οντότθτασ που αναφζρεται
ςτο ςθμείοψ(α) ι (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει ςυμμετοχι φορζων και οντοτιτων που απαρικμοφνται
ςτα ανωτζρω ςτοιχεία α) ζωσ γ), άνω του 10 % τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ των υπεργολάβων, προμθκευτϊν ι
φορζων ςτισ ικανότθτεσ των οποίων να ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ τον οποίον εκπροςωπϊ.».
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
[Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.]

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Βϋ “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ/Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ” τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν
επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ
ορίηεται κατωτζρω:
Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ
κανονικι.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
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α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξήσ Επιτροπή Διαγωνιςμοφ, προβαίνει
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν Ραραςκευι 16/12/2022 και ϊρα 11:00πμ.

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα
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με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά,
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ
του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).
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Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ),
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016. Θ
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
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αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΘΣΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν
Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΔΘΣΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Με τθν απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ, τθν
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των
διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ
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ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο)
4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα Δϋ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν.
Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά
είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ
εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ
των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από
τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ. Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.4 τθσ παροφςασ.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
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Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.

4.4 Τπεξγνιαβία
Δεν εφαρμόηεται.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο,
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα
ςχζδιο ςφμβαςθσ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,10% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
επιβάλλεται (άρκρο 7 παρ. 3 Ν.4912/2022 όπωσ ιςχφει).
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ):
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
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Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ,
β) Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ.
γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με
μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα.
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
Σελίδα 41

22PROC011594372 2022-11-14
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε πλιρθ λειτουργία εντόσ τριϊν (3) μηνϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τθν παροφςα Διακιρυξθ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο
προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο ενϊ αν κρικεί απαραίτθτο
δφναται να πραγματοποιθκεί χθμικι εξζταςθ ι και πρακτικι δοκιμαςία, αναλόγωσ του αντικειμζνου τθσ
προμικειασ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται,
ταυτόχρονα, δθλαδι τθν ίδια μζρα.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
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ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ,
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ
καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραφο
4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
κ.α.α

ΙΩΑΝΝΘΣ ΚΑΟΥΗΟΣ
ΑΝΑΡΛ. ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ του Υποζργου 6 «Αντικατάςταςη ενεργοβόρου
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ» ςτο πλαίςιο τησ Ρράξησ «Δράςεισ ενεργειακήσ αναβάθμιςησ,
εξοικονόμηςησ ενζργειασ και αξιοποίηςησ ΑΡΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»» με κωδικό ΟΡΣ 5038719 του
Ε.Ρ. «ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 423.560,90 € με το ΦΡΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Τα προσ προμικεια είδθ είναι τα κάτωκι:
ΤΜΘΜΑ

CPV

1

33172100-7

Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα

3

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ
129.742,50 €

2

33157400-9

Αναπνευςτιρασ

4

98.748,40 €

3

33186000-7

Μθχανι εξωςωματικισ κυκλοφορίασ

1

170.500,00 €

4

33100000-1

Μθχάνθμα ψφξθσ –
εξωςωματικισ μθχανισ

1

24.570,00 €

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

κζρμανςθσ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΙΜΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ρλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ π.χ. με εγκριτικζσ
αποφάςεισ από τα αρμόδια όργανα και εν γζνει όλεσ οι ενζργειεσ για τθν προετοιμαςία τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ και τθν επάρκεια προχπολογιςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.4 (Θεςμικό
Ρλαίςιο) του παρόντοσ.
Υπάρχει ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ παροφςθσ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ζχει αναφερκεί ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ
Ππωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Β’ τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ.

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Χρθματοδότθςθ: Ππωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 1.2 τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ.
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : 341.581,37 €
Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : όπωσ αναφζρεται ςτον πίνακα 2
(άρκρο 1.3) τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο / Πίλαθεο πκκόξθσζεο
Τα αναγραφόμενα ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προςφερόμενο
είδοσ με το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ, πρζπει να τεκμθριϊνονται με
παραπομπζσ ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου ι με τθν
προςκόμιςθ επίςθμων βεβαιϊςεων του καταςκευαςτι ι (και) άλλων επίςθμων εγγράφων για ότι δεν
αναγράφεται ςτα τεχνικά φυλλάδια. Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
διακιρυξθσ ι κα απαντοφν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ι "ςυμφωνοφμε" κ.λ.π.), χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ
παραπομπι – αντιςτοιχία, μεταξφ κειμζνου ανά παράγραφο και prospectus κα αποκλείονται.
Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ
ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
ακολουκιςει:
1. Στισ Στιλεσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ» και «ΑΡΑΙΤΘΣΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι
τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/
ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που
δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ
δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου
και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.
3. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ
οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.
4. Είναι υποχρεωτικι θ πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν
ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι
ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ
παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ.
4.18).
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Α/Α 1 ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1

Το υπό προμικεια αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα κα
πρζπει να είναι καινοφργιο/αμεταχείριςτο και
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, κατάλλθλο για χοριγθςθ
αναιςκθςίασ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν.

ΝΑΙ

2

Να φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με αντιςτατικοφσ
τροχοφσ και ςφςτθμα πζδθςθσ για ακινθτοποίθςθ. Θ
βάςθ να είναι κατά προτίμθςθ του ίδιου
καταςκευαςτικοφ οίκου. Να διακζτει αποκθκευτικό
χϊρο (τουλάχιςτον ζνα ςυρτάρι), να διακζτει
επιφάνεια εργαςίασ με φωτιςμό (κατά προτίμθςθ
ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ), άνω επιφάνεια τοποκζτθςθσ
monitors ι άλλων ςυςκευϊν, ρευματολιπτεσ για τθ
ςφνδεςθ περιφερικϊν ςυςκευϊν και περιφερικι
μπάρα ι βραχίονα ι άλλο αντίςτοιχο για ανάρτθςθ
ςυςκευϊν (αναρροφιςεισ κλπ).

ΝΑΙ

3

Να αποτελείται επί μζρουσ απο τα ακόλουκα:
α. Κυρίωσ Μθχάνθμα Αναιςκθςίασ
β. Αναπνευςτιρα
γ.Monitor Αναπνευςτιρα, για παρακολοφκθςθ των
αναπνευςτικϊν παραμζτρων
δ.Monitor παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων.
Ππου χρειάηεται να ςυνοδεφεται από τουσ
απαραίτθτουσ ενιςχυτζσ ι τυχόν εξωτερικζσ
διαςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ τθσ ίδιασ εταιρίασ ι
τρίτων
καταςκευαςτϊν
εφόςον
υπάρχει
ςυμβατότθτα και διαςφαλιςμζνα καλι λειτουργία.

ΝΑΙ

4

Για όλα τα παραπάνω να υπάρχει τεκμθριωμζνθ
επικοινωνία και ςυμβατότθτα μεταξφ των επιμζρουσ
τμθμάτων του ςυγκροτιματοσ και το ςυγκρότθμα να
είναι ζτοιμο για ςφνδεςθ ςε δίκτυο επικοινωνίασ
ethernet. Να ζχει τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με
κεντρικό ςφςτθμα (τθσ ίδιασ εταιρίασ ι άλλου
καταςκευαςτι που να εγγυάται τθ ςυμβατότθτα) για
τθ ςυλλογι, διαχείριςθ και καταγραφι δεδομζνων
του
αςκενοφσ
διεγχειρθτικά
(PatientDataManagementSystem – PDMS), ϊςτε να
είναι
εφικτι
θ
δθμιουργία
θλεκτρονικοφ
διαγράμματοσ/αρχείου αναιςκθςίασ με δυνατότθτα
εκτφπωςθσ του και αποκικευςθ των ςτοιχείων των
αςκενϊν για άμεςθ χριςθ ι για μελλοντικι
ςυγκεντρωτικι επεξεργαςία. Το εν λόγω ςφςτθμα να
περιλαμβάνεται ςτθ βαςικι ςφνκεςθ για κάκε
αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα με τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό για τθν παρακλίνια απεικόνιςθ του
(κατάλλθλο θλεκτρονικό υπολογιςτι ιατρικοφ τφπου
με οκόνθ τουλάχιςτον 22 ιντςϊν, ποντίκιπλθκτρολογίο και λογιςμικό Windows 10 με
δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του.)

ΝΑΙ
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5

Το Λογιςμικό όλου του προςφερόμενου παραπάνω
εξοπλιςμοφ να είναι ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
Β. ΚΥΙΩΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΑΣ

6

7

8

9

10

11

Να φζρει ςωλινεσ με ςτακερζσ και μθ ανταλλάξιμεσ
ςυνδζςεισ για τροφοδοςία του μθχανιματοσ με
ιατρικά αζρια (Οξυγόνο-Ο2-, Ρρωτοξείδιο ΑηϊτουΝ2Ο-, Ρεπιεςμζνο αζρα-Air-). Οι ςωλινεσ κα πρζπει
να είναι ςυμβατοί με το ςφςτθμα παροχισ αερίων
του Νοςοκομείου (Κεντρικι Παροχι Αερίων) και
χρωματικά κωδικοποιθμζνοι. Να φζρει επίςθσ
εφεδρικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ Οξυγόνου (Ο2) και
Ρρωτοξειδίου Αηϊτου (Ν2Ο) με ιςάρικμεσ εφεδρικζσ
φιάλεσ κωδικοποίθςθσ PinIndex.
Να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ του για
τθν πλθροφόρθςθ του χειριςτι αναφορικά:
α) με τθ ςωςτι τροφοδοςία του μθχανιματοσ
αναιςκθςίασ από τθν κεντρικι παροχι αερίων του
Νοςοκομείου και
β) με το περιεχόμενο και τον υπολειπόμενο όγκο των
εφεδρικϊν φιαλϊν.
Να υπάρχει προςταςία του ςυςτιματοσ από
υπερβολικά υψθλζσ πιζςεισ.
Να διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα χοριγθςθσ και
ρφκμιςθσ φρζςκων αερίων (θλεκτρονικό μίκτθ) με
ταυτόχρονθ απεικόνιςθ θλεκτρονικϊν ροομζτρων
Ο2/Ν2Ο/Air
και
ψθφιακι
απεικόνιςθ
του
χορθγοφμενου μίγματοσ φρζςκων αερίων ςτθν οκόνθ
του μθχανιματοσ. Να ζχει τθ δυνατότθτα απευκείασ
ρφκμιςθσ του ποςοςτοφ Ο2 ςτο μίγμα των φρζςκων
αερίων και τθσ ςυνολικισ ροισ των φρζςκων αερίων.
Να μπορεί να χορθγιςει ροζσ φρζςκων αερίων από
0,3 L/min ζωσ και 15L/min καλφπτοντασ τισ
απαιτιςεισ τθσ Low και Minimal Flow Αναιςκθςίασ.
Να διακζτει ςφςτθμα εξαςφάλιςθσ ελάχιςτθσ
ςυγκζντρωςθσ Ο2 ςτα φρζςκα αζρια όχι μικρότερθσ
του 25% όταν επιλζγεται μίγμα φρζςκων αερίων Ο2/
Ν2Ο. Σε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ του Ο2 να
διακόπτεται αυτόματα θ ροι Ν2Ο, ο χριςτθσ να
ενθμερϊνεται με οπτικοακουςτικό ςυναγερμό και θ
λειτουργία του μθχανιματοσ να μεταπίπτει
αυτόματα ςε λειτουργία με πεπιεςμζνο αζρα ι να
ςυνεχίηεται με τθ χριςθ τθσ εφεδρικισ φιάλθσ Ο2.
Να διακζτει κωδικοποιθμζνουσ οπτικοακουςτικοφσ
ςυναγερμοφσ που κα ενθμερϊνουν τον χριςτθ για
αποκλίςεισ ι δυςλειτουργίεσ του μθχανιματοσ.
Απαραίτθτα
να
διακζτει
οπτικοακουςτικοφσ
ςυναγερμοφσ για τα κάτωκι:
α) μθ ςωςτι πίεςθ τροφοδοςίασ Ο2 ,
β) κατά λεπτό αεριςμό,
γ) πίεςθ αεραγωγϊν,
δ) άπνοια,
ε) διαρροι.
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12

13

14

15

16
17

18

Να φζρει ςφςτθμα προςαρμογισ τουλάχιςτον δφο (2)
εξατμιςτιρων, ςτθν πρόςκια όψθ του και ςε κζςθ
εφκολα προςβάςιμθ για τθν χοριγθςθ αναιςκθτικϊν
αερίων. Ζνασ τουλάχιςτον εξατμιςτιρασ να είναι
ενεργόσ. Σε περίπτωςθ δφο (2) ενεργϊν
εξατμιςτιρων να υπάρχει διάταξθ αςφαλείασ που να
αποκλείει τθν ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ και των δφο
εξατμιςτιρων. Θ αναγνϊριςθ, θ ςυγκζντρωςθ και θ
MAC του χορθγοφμενου πτθτικοφ αναιςκθτικοφ να
απεικονίηονται ςτο μόνιτορ του αναπνευςτιρα.
Να προςφερκοφν προσ επιλογι εξατμιςτιρεσ
ςεβοφλουρανίου και δεςφλουρανίου του ίδιου
καταςκευςτικοφ οίκου με το μθχάνθμα αναιςκθςίασ,
για λόγουσ ομοιογζνειασ και για ολοκλθρωμζνθ και
πιςτοποιθμζνθ τεχνικι υποςτιριξθ ςφμφωνα με τισ
επιλογζσ του καταςκευαςτι.
Να διακζτει κφκλωμα επανειςπνοισ:
α) με κάνιςτρο νατραςβζςτου πολλαπλϊν χριςεων
και μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για πολφωρεσ
επεμβάςεισ. Να ζχει τθ δυνατότθτα παράκαμψθσ
(Bypass) και αντικατάςταςθσ τθσ νατραςβζςτου
διεγχειρθτικά χωρίσ να χρειάηεται να τεκεί το
μθχάνθμα ςε κατάςταςθ αναμονισ και να διακοπεί ο
αεριςμόσ του αςκενοφσ. Να μπορεί να δζχεται και να
προςφζρονται προσ επιλογι κάνιςτρα μιασ χριςεωσ
για χριςθ ςε ςθπτικοφσ αςκενείσ.
β) με κερμαινόμενο κφκλωμα ι ςφςτθμα
απομάκρυνςθσ τθσ υγραςίασ από το εςωτερικό
μθχάνθμα, για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ
υδρατμϊν εντόσ αυτοφ.
γ) με βαλβίδα αςφαλείασ πίεςθσ αςκενι
δ) με δυνατότθτα ταχείασ αποςυναρμολόγθςθσ με
απλοφσ χειριςμοφσ.
Να ζχει τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ 100% Ο2 με
χειροκίνθτο αεριςμό, μζςω διαβακμιςμζνου
μθχανικοφ ροομζτρου Οξυγόνου, ςε περίπτωςθ
οποιαςδιποτε βλάβθσ ι ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ
θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και εξάντλθςθσ και τθσ
μπαταρίασ.
Να πραγματοποιεί πλιρθ αυτόματο ζλεγχο των
θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν ςυςτθμάτων του και
ζλεγχο τυχόν διαρροϊν πριν τεκεί ςε κανονικι
λειτουργία. Να εμφανίηει ςτθν οκόνθ τθν ετοιμότθτα
ι τα τυχόν προβλιματα των επιμζρουσ ςυςτθμάτων.
Να διακζτει βαλβίδα παροχισ Ο2 ανάγκθσ (FLUSH).
Να διακζτει επιπρόςκετθ, ενςωματωμζνθ ζξοδο Ο2
με ροι ρυκμιηόμενθ ζωσ περίπου 10 L/min για
οξυγονοκεραπεία (πχ μάςκεσ Venturi)
Να διακζτει ςφςτθμα απαγωγισ αναιςκθτικϊν
αερίων (scavengingsystem), με ενςωματωμζνο δείκτθ
τθσ απορροφθτικισ ικανότθτασ τθσ απαγωγισ.
Γ. ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ
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Να είναι ςφγχρονθσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ,
θλεκτρονικά
ελεγχόμενοσ,
με
ςυνεχόμενθ
ειςπνευςτικι ροι μεγαλφτερθ των 160L/min και να
λειτουργεί:
α. θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz και πνευματικά με
αζρα και Ο2.
β. να φζρει επαναφορτιηόμενθ ενςωματωμζνθ
μπαταρία που να του εξαςφαλίηει αυτονομίατυπικισ
λειτουργίασ για 30-60 λεπτά.
γ. να αναφζρεται αναλυτικά θ τεχνολογία του
αναπνευςτιρα
Τα
μζρθ
του
ςυςτιματοσ
επανειςπνοισ
/αναπνευςτιρα που επιμολφνονται από τα
εκπνεόμενα αζρια να αποςτειρϊνονται ςε κλίβανο
ατμοφ ςε ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 134ο C.
Θ αποςυναρμολόγθςθ/ςυναρμολόγθςθ τουσ να
γίνεται εφκολα και με απλοφσ χειριςμοφσ. Να υπάρχει
εγγφθςθ μζγιςτου αρικμοφ κλιβανιςμϊν του
ςυςτιματοσ και ςε περίπτωςθ που δυςλειτουργιςει
μζςα ςτα πλαίςια αυτισ τθσ εγγφθςθσ να
αντικακίςταται με ολικι επιβάρυνςθ τθσ εταιρείασ.
Στθν προςφορά να περιλαμβάνεται και δεφτερο
εφεδρικό
ςετ
ςυςτιματοσ
επανειςπνοισ/αναπνευςτιρα.
Τα παραπάνω να ςυνοδεφονται με εγχειρίδιο
οδθγιϊν
του
καταςκευαςτι
για
αποςυναρμολόγθςθ/ςυναρμολόγθςθ όλων των
αντίςτοιχων μερϊν, τθν αποςτείρωςθ τουσ και τον
μζγιςτο αρικμό κλιβανιςμϊν προσ αξιολόγθςθ.
Να εκτελεί τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ:
α. Αυτόματο Αεριςμό (Spontaneous Breathing)
β. Χειροκίνθτο Αεριςμό (Manual Ventilation)
γ. Μθχανικό Αεριςμό Ελεγχόμενου Πγκου (Volume
Control Ventilation – VCV)
δ. Μθχανικό Αεριςμό Ελεγχόμενθσ Ρίεςθσ (Pressure
Control Ventilation – PCV)
ε. Συγχρονιςμζνο Διαλείποντα Υποχρεωτικό Αεριςμό
(Synchronized IntermittentMandatory Ventilation –
SIMV)
ςτ. Αεριςμόσ Υποςτιριξθσ Ρίεςθσ (Pressure Support
Ventilation – PSV), με επιπλζον δυνατότθτα αεριςμοφ
άπνοιασ.
η. Αυτόματοσ Αεριςμόσ Συνεχοφσ Θετικισ Ρίεςθσ
(CPAP)
θ. Αεριςμόσ Συνδυαςμοφ Ογκου και Ρίεςθσ
Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ από το χριςτθ
για:
α. ςυχνότθτα αναπνοϊν τουλάχιςτον εωσ 60 bpm ι
και μεγαλφτερθ.
β. ςχζςθ ειςπνοισ/εκπνοισ (Ι:Ε) τουλάχιςτον απο 2:1
ζωσ 1:4.
γ. αναπνεόμενο όγκο (VT) απο 20 – 1500 ml
τουλάχιςτον.
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δ. πίεςθ PEEP τουλάχιςτον μζχρι 30 cm H2O.
ε. χρόνου plateau
ςτ. ειςπνευςτικι πίεςθ τουλάχιςτον ζωσ 60-70 cm
H2O.
η. ςκανδαλιςμό ροισ τουλάχιςτον από 0,3 L/min
Δ. MONITOR ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
ΡΑΑΜΕΤΩΝ
Το Αναιςκθςιολογικό Συγκρότθμα να διακζτει
ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ (monitor) μεγζκουσ
τουλάχιςτον 15 ιντςϊν, που να απεικονίηει
οπωςδιποτε ψθφιακά ι και ςε κυματομορφζσ τισ
παρακάτω παραμζτρουσ:
α. ςυγκζντρωςθ ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου Ο2, Ν2Ο,
CO2 και πτθτικϊν αναιςκθτικϊν με αυτόματθ
αναγνϊριςθ του πτθτικοφ και ζνδειξθ του δείκτθ
MAC.
β. χορθγοφμενουσ όγκουσ (MV, VT) και αναπνευςτικι
ςυχνότθτα.
γ. εφαρμοηόμενεσ πιζςεισ (Peak, Peep).
δ. κλειςτοί βρόχοι (πίεςθσ/όγκου και ροισ/όγκου),
ενδοτικότθτα
(compliance)
και
αντίςταςθ
(resistance).
Οι μετριςεισ των πτθτικϊν αναιςκθτικϊν, του Ν2Ο,
και του CO2 και να γίνονται με τθ χριςθ αιςκθτιρα
υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ και του Ο2 μζςω
παραμαγνθτικοφ ςυςτιματοσ για τθν αποφυγι
αναλϊςιμων αιςκθτιρων.
Να
υπάρχει
θ
δυνατότθτα
ρυκμιηόμενων
οπτικοακουςτικϊν
ορίων
ςυναγερμοφ
με
απεικονιςτικά μθνφματα.
α) Να διακζτει ειδικό λογιςμικό ι λειτουργία για
ζλεγχο και διευκόλυνςθ τθσ χοριγθςθσ χαμθλϊν ι
ελάχιςτων ροϊν των αερίων αναιςκθςίασ. Να
περιγραφεί αναλυτικά θ παρεχόμενθ λφςθ προσ
αξιολόγθςθ.
β) να διακζτει λειτουργία/εσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ
διαδικαςίασ ςτρατολόγθςθσ των κυψελίδων του
πνεφμονα ‘lung recruitment’. Να περιγραφοφν
αναλυτικά. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να δεςμεφεται
ότι κα αναβακμίηει το αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα
με αντίςτοιχεσ μελλοντικζσ εξελιγμζνεσ λειτουργίεσ
χωρίσ επιπρόςκετθ χρζωςθ, που κα βελτιϊνουν τθ
διαδικαςία ‘ lung recruitment’.
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Απεικόνιςθ trends.
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Ε. MONITOR ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΗΩΤΙΚΩΝ
ΡΑΑΜΕΤΩΝ
Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ μεγζκουσ τουλάχιςτον
15 ιντςϊν υψθλισ ευκρίνειασ και να είναι κατάλλθλο
για ενιλικεσ.
Να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τουλάχιςτον
οκτϊ (8) κυματομορφϊν.

ΝΑΙ

Να

ΝΑΙ

29
30

είναι

εφοδιαςμζνο

με

επαναφορτιηόμενθ
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μπαταρία για αυτόνομθ λειτουργία τουλάχιςτον
ενενιντα (90) λεπτϊν ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
τροφοδοςίασ ρεφματοσ.
Να διακζτει μνιμθ ανάκλθςθσ καταγεγραμμζνων
γεγονότων (trends) 24 ωρϊν τουλάχιςτον.
Να διακζτει κφρεσ USB και Ethernet.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ
(alarms) που να ενθμερϊνουν για:
α. τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ, με δυνατότθτα
ρφκμιςθσ των ορίων ςυναγερμοφ, άνω και κάτω
(limits) από τον χριςτθ.
β. τθν κατάςταςθ του μθχανιματοσ και ενθμζρωςθ
για τυχόν βλάβεσ θλεκτρομθχανικζσ, αιςκθτιρων ι
άλλων εξαρτθμάτων.
Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να
παρακολουκεί τισ παρακάτω παραμζτρουσ:
- Αναίμακτθ αρτθριακι πίεςθ (NIBP)
- Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG)
- Αιματθρζσ πιζςεισ.
- Θερμοκραςία
- Ραλμικι οξυμετρία (SpO2)
- Να ζχει τθ δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ
για τθν παρακολοφκθςθ επιπλζον παραμζτρων.
Αναίμακτθ αρτθριακι πίεςθ (NIBP)
α. θ μζτρθςθ να γίνεται με τθν κλαςςικι μζκοδο, με
περιχειρίδα και να μπορεί να υποδζχεται
περιχειρίδεσ διαφόρων μεγεκϊν και να ζχει ακρίβεια
ςτισ μετριςεισ ακόμθ και ςε παχφςαρκουσ αςκενείσ.
β. να υπάρχει θ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ και
αυτόματθσ
ζναρξθσ
τθσ
μζτρθςθσ
ςε
προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα.
γ. να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ
και μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ, με όρια ςυναγερμοφ
για τθν κάκε μία.
δ. το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από δφο
(2) περιχειρίδεσ ενθλίκων πολλαπλϊν χριςεων
μεγζκουσ medium και δφο (2) περιχειρίδεσ ενθλίκων
πολλαπλϊν χριςεων μεγζκουσ large.
Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG)
α. να ζχει τθ δυνατότθτα υποδοχισ 3/πολικοφ και
5/πολικοφ καλωδίου χωρίσ να απαιτείται αλλαγι
ενιςχυτι.
β. να απεικονίηει ευδιάκριτα τθν καρδιακι
ςυχνότθτα, ακόμα και ςε περιπτϊςεισ κακισ
ςφνδεςθσ ι διακοπισ θλεκτροδίου, μεταπίπτοντασ
αυτόματα ςε άλλθ διακζςιμθ απαγωγι, ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ του
ΘΚΓ/τοσ.
γ. να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ για ςυνεχι
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απεικόνιςθ οποιαςδιποτε απαγωγισ, αλλά και τθσ
ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ δφο (2) απαγωγϊν κατ’
επιλογιν.
δ. να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ.
ε. να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν και
ανάλυςθσ του ST διαςτιματοσ.
ςτ. να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ
κυματομορφισ τθσ αναπνοισ και ψθφιακισ ζνδειξθσ
τθσ αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ (RR) μζςω του
καλωδίου του ΘΚΓ/φιματοσ.
η. το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα απο δφο
(2) καλϊδια ΘΚΓ/φιματοσ 5/πολικα και δφο (2)
καλϊδια ΘΚΓ/φιματοσ 3/πολικά.
Αιματθρζσ πιζςεισ.
α. να μετράει ταυτόχρονα τουλάχιςτον τρεισ (3)
αιματθρζσ πιζςεισ.
β. να απεικονίηονται ψθφιακά αλλά και ςαν
κυματομορφζσ θ ςυςτολικι, θ διαςτολικι και θ
μζςθ πίεςθ.
Γ. να μετρά αυτόματα και να απεικονίηει τθ
μεταβλθτότθτα του παλμοφ πίεςθσ (Pulse
Pressure Variation- PPV) τθσ αρτθριακισ πίεςθσ
για τον υπολογιςμό τθσ αναμενόμενθσ
ανταπόκριςθσ του αςκενι ςτα παρεχόμενα υγρά.
γ. το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό για τισ μετριςεισ.
Θερμοκραςία
α. να δζχεται αιςκθτιρεσ δζρματοσ, οιςοφάγου,
ορκοφ.
β. το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από
αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ δζρματοσ - οιςοφάγουορκοφ.
Ραλμικι οξυμετρία (SpO2)
α. να μετρά με αναίμακτθ μζκοδο τον κορεςμό τθσ
αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο μζςω αιςκθτιρα
δακτφλου (probe) πολλαπλϊν χριςεων.
β. να απεικονίηει με ψθφιακι ζνδειξθ τον επί τοισ %
κορεςμό του οξυγόνου (% SpO2) και
τθν
πλθκυςμογραφικι καμπφλθ SpO2 .
γ. να παρζχει υψθλι ακρίβεια μζτρθςθσ ςε ςυνκικεσ
πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ (lowperfusion) ι
κινιςεων του αςκενοφσ (patientmotion), βαςιηόμενο
ςε εξειδικευμζνο για τοφτο λογιςμικό και με
αποδεκτι απόκλιςθ 3% ι μικρότερθ ςτο εφροσ του
70-100% των μετριςεων.
δ. να ζχει τθ δυνατότθτα να υποδζχεται αιςκθτιρεσ
(probe) μιασ χριςεωσ.
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ε. το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από δφο
(2) αιςκθτιρεσ (probes)οξυμετρίασ δακτφλου
πολλαπλϊν χριςεων.
Το ςφςτθμα να προςτατεφεται από παράςιτα
διακερμίασ και απινίδωςθσ και να είναι κατάλλθλο
για χριςθ ςε ενιλικεσ.
Το
ςφςτθμα να φζρει οπτικοακουςτικοφσ
ςυναγερμοφσ
(alarms)
με
τρία
επίπεδα
προτεραιότθτασ και ρυκμιηόμενα όρια (limits) για
όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ.
Το ςφςτθμα να ζχει μνιμθ όλων των μετροφμενων
παραμζτρων
(trends),
χρονικισ
διάρκειασ
τουλάχιςτον 48 ωρϊν και απεικονιςτικι δυνατότθτα
υπό μορφι πινάκων και γραφθμάτων.
Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από όλο τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ λειτουργία του, πζραν
των
ιδθ
ηθτθκζντων
ςτισ
προθγοφμενεσ
παραγράφουσ.
Το ςφςτθμα να επικοινωνεί με το αναιςκθςιολογικό
μθχάνθμα μζςω κατάλλθλθσ κφρασ και να
απεικονίηει ςτθν οκόνθ του παραμζτρουσ αυτοφ,
ψθφιακά και ωσ κυματομορφι. Να αναφζρονται και
να παρζχονται τα υλικά που χρειάηονται για τθ
διαςφνδεςθ αυτι και τθν εφρυκμθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ.
Να ζχει τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με Κεντρικό
Στακμό Ραρακολοφκθςθσ.
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Για το monitor Ραρακολοφκθςθσ Ηωτικϊν
Ραραμζτρων & για το ςφνολο των τριϊν (3)
αναιςκθςιολογικϊν μθχανθμάτων :
Να προςφερκοφν:
Α. Μία (1) ςυςκευι/ενιςχυτισ παρακολοφκθςθσ του
βάκουσ αναιςκθςίασ (BIS).
Β. Τρείσ (3) ςυςκευζσ/ενιςχυτζσ παρακολοφκθςθσ
του νευρομυικοφ αποκλειςμοφ (NMT)
Ρροσ επιλογι να προςφζρεται : θ εγκεφαλικι
οξυμετρία
Τυχόν επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ, πζραν όλων των
προαναφερομζνων, που κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτον
προςφερόμενο
βαςικό
εξοπλιςμό
του
ςυγκροτιματοσ κα αξιολογθκεί και κα ςυνεκτιμθκεί
ανάλογα.

ΝΑΙ

Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
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α. Το ςυγκρότθμα και όλοσ ο προςφερόμενοσ
ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνα
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ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ
και να φζρουν ςιμανςθ CE. Να διατίκενται από
αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO
9001/2000 και ISO 13485/2003 ςφμφωνα με τθν ΥΑ
ΔΥ8δ/1348/04, που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τεχνικι
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.
β. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι
ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ
Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Ρ.Δ
15/2006(ΦΕΚ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ
τθσ οδθγίασ 2003/108.
γ. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2)
ζτθ, αρχόμενθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ του ςυγκροτιματοσ εγκατεςτθμζνου και
ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.
δ.
Να
βεβαιϊνεται
εγγράφωσ
από
τον
καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν για
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ.
ε. Να αναφζρεται θ ετιςια κοςτολόγθςθ
ςυμβολαίου
πλιρουσ
ςυντιρθςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, service
kits και εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, κακϊσ και
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων
των service kits και εργαςίασ εκτόσ ανταλλακτικϊν
και αναλωςίμων τθσ μονάδασ, μετά το πζρασ τθσ
εγγφθςθσ και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 10/ετίασ.
ςτ. Οι ςυμμετζχοντεσ να διακζτουν μόνιμα
Οργανωμζνο Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και
Service, επανδρωμζνο με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο
προςωπικό και πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ από τον
καταςκευαςτικό οίκο, για τθ ςυντιρθςθ των
προςφερομζνων ειδϊν.
η. Να ςυνταχκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο
ςυμμόρφωςθσ για όλα τα ανωτζρω.
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Α/Α 2 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

1

Ο προςφερόμενοσ αναπνευςτιρασ να είναι τθσ
πλζον τελευταίασ τεχνολογίασ και να ανικει ςτθν πιο
πρόςφατθ εμπορικι ςειρά (τελευταίασ εξαετίασ) του
καταςκευαςτικοφ
οίκου,
με
δυνατότθτα
αναβάκμιςθσ μζςω καρτϊν ι λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

2

Να είναι κατάλλθλοσ για Μθχανικό Αεριςμό μακράσ
διάρκειασ ςε ΜΕΘ με ικανότθτα υποςτιριξθσ τθσ
αναπνοισ ςε ενιλικεσ αςκενείσ.

ΝΑΙ

3

Δυνατότθτα υποςτιριξθσ αςκενϊν από 3.5 κιλά ζωσ
150 κιλά. Να καλφπτει όλο το εφροσ.

ΝΑΙ

Να αποτελείται από:
α. Βαςικι μονάδα και οκόνθ.
4

β. Τροχιλατθ βάςθ του ίδιου οίκου καταςκευισ, με
ςφςτθμα φρζνων. Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα
απόςπαςθσ από το τροχιλατο.

ΝΑΙ

γ. Αρκρωτό βραχίονα για τθν ανάρτθςθ και ςτιριξθ
των ςωλθνϊςεων του αςκενοφσ.

5

Να λειτουργεί με παροχι 220-230V/50Hz, με
αποςπϊμενθ/ι και ενςωματωμζνθ μπαταρία με
δυνατότθτα αυτονομίασ τουλάχιςτον 1 ϊρασ, να
λειτουργεί με επιτοίχιο αζρα και οξυγόνο, με
δυνατότθτα λειτουργίασ με αςφάλεια όταν υπάρχει
διακοπι παροχισ ενόσ αερίου (οποιουδιποτε εκ των
δφο) αζρα ι οξυγόνο. Θ πίεςθ παροχισ των αερίων
να κυμαίνεται από 2,5-6 bar περίπου. Θ δυνατότθτα
επζκταςθσ του χρόνου λειτουργίασ με επιπλζον
επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ
(που
να
ενςωματϊνονται ςτον αναπνευςτιρα ι ςτο
τροχιλατό του), κακϊσ, και θ δυνατότθτα εναλλαγισ
μπαταριϊν με αντίςτοιχεσ φορτιςμζνεσ όςο ο
αναπνευςτιρασ βρίςκεται ςε λειτουργία αεριςμοφ
(Hot Swap) κα εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ.

ΝΑΙ

6

Θ δυνατότθτα κατάςταςθσ αναμονισ (Standby) για
τθν προςωρινι διακοπι αεριςμοφ και αποςφνδεςθ
αςκενοφσ, αυτόματθ επανζναρξθ αεριςμοφ με τθν
ςφνδεςθ του αςκενοφσ κα εκτιμθκεί. Να διακζτει
επιλογι επαναφοράσ προθγοφμενων ρυκμίςεων.

ΝΑΙ

7

8

Να είναι εφχρθςτοσ και απλόσ τόςο ςτθ χριςθ όςο
και ςτθ κακθμερινι φροντίδα και ςυντιρθςι
του. Για αυτό τον λόγο, το μενοφ κα πρζπει να είναι
ςτα Ελλθνικά, όςον αφορά τον προζλεγχο ι με
αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα προελζγχου.
Να μθν χριηουν εξωτερικά κανζνα μθχανιςμό,
αιςκθτιρα, βαλβίδα, ςωλινα ι ςωλθνίςκο, ι ειδικό
φίλτρο.
Σελίδα 57

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22PROC011594372 2022-11-14

9

Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 15’’
με δυνατότθτα περιςτροφισ κάκετθσ και οριηόντιασ
προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Να ζχει τθ δυνατότθτα
απεικόνιςθσ τουλάχιςτον:
α. Τριϊν κυματομορφϊν (πίεςθσ, ροισ, όγκου και
EtCO2 κατ’ επιλογιν). Θ δυνατότθτα περιςςοτζρων
κα εκτιμθκεί.
β. Δφο βρόγχων (loops) (Ρίεςθσ- Πγκου & Πγκου –
οισ).
γ. Ρζντε (5) ςε ςφνολο κυματομορφϊν και βρόγχων
(loops) ταυτόχρονα, κακϊσ και των αρικμθτικϊν
τιμϊν όλων των μετροφμενων παραμζτρων.
δ. Απεικόνιςθσ και καταγραφισ τιμϊν και
γραφθμάτων τάςεων (trends) για τουλάχιςτον 24
ϊρεσ,
θμερολόγιο
ςυμβάντων
και
μνιμθ
αποκικευςθσ ςυμβάντων. Μεγαλφτερο διάςτθμα
καταγραφισ κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα.

ΝΑΙ

ε. Να υπάρχει θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ςτον
αναπνευςτιρα μονάδασ μζτρθςθσ και απεικόνιςθσ
καπνογραφίασ (CO2) τεχνολογίασ mainstream, όπου
κα αναγράφονται οι τιμζσ του εκπνεόμενου CO2
(EtCO2), από τον αςκενι και θ απεικόνιςθ τθσ
κυματομορφισ του καπνογραφιματοσ ςτθν οκόνθ. Θ
δυνατότθτα καπνογραφίασ κακϊσ και οι αντίςτοιχοι
αιςκθτιρεσ mainstream με το ςυνδετικό τουσ
καλϊδιο κα πρζπει να υπάρχουν ςτο ςφνολο των
πζντε (5) αναπνευςτιρων.
η. Θ φωτεινότθτα τθσ οκόνθσ να ρυκμίηεται. Να
υπάρχει θ δυνατότθτα παγϊματοσ (freeze) τθσ
οκόνθσ και θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ του δείκτθ
(cursor) επί των κυματομορφϊν.
Να διακζτει τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ:
α. Υποχρεωτικό αεριςμό Ελεγχόμενου Πγκου –
Volumecontrol - CMV
β. Υποχρεωτικό αεριςμό Ελεγχόμενθσ Ρίεςθσ –
PressureControl – PCV

10

γ. Συγχρονιςμζνο υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου
όγκου – S-CMV
δ. Συγχρονιςμζνο διακοπτόμενο υποχρεωτικό
αεριςμό όγκου και με δυνατότθτα υποςτιριξθσ
πίεςθσ – SIMV, SIMV/PS
ε. Συγχρονιςμζνο διακοπτόμενο υποχρεωτικό
αεριςμό πίεςθσ και με δυνατότθτα υποςτιριξθσ
πίεςθσ – P-SIMV, P-SIMV/PS
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η. Αεριςμό δφο επιπζδων πίεςθσ (BILEVEL και BIPAP)
με ι χωρίσ υποςτιριξθ πίεςθσ ι ιςοδφναμο.
θ. Αεριςμό PEEP / CPAP
κ. Αναπνευςτικι υποςτιριξθ πίεςθσ - PS
ι. Αεριςμό αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ αντιςτάκμιςθσ
ενδοτραχειακοφ ςωλινα Automatic Tube
Compensation (ATC) ι ιςοδφναμο.
κ. Υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου
μεταβλθτισ ροισ, κακοριηόμενο από τον αςκενι ι
ιςοδφναμο.
λ. Αεριςμό αναλογικά υποβοθκοφμενο ι ιςοδφναμο.
Θ δυνατότθτα αυτόματθσ,
δυναμικισ και ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ των
μθχανικϊν
παραμζτρων
των
πνευμόνων
(Ενδοτικότθτα και αντιςτάςεισ) και με αντίςτοιχθ
αυτόματθ προςαρμογι του μοντζλου αεριςμοφ, κα
εκτιμθκεί.
μ. Αεριςμό εκτόνωςθσ πίεςθσ αεραγωγϊν
Να προςφερκοφν προσ επιλογι τυχόν επιπλζον τφποι
αεριςμοφ.

11

12

13

Να προςφερκοφν προσ επιλογι αυτόματα
προγράμματα ςταδιακισ αποδζςμευςθσ του αςκενι
από τον αναπνευςτιρα (weaning).
Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία ζναρξθσ τθσ
αναπνοισ ροισ (flow trigger) και πίεςθσ
(pressuretrigger). Θ ζναρξθ τθσ εκπνοισ (expiratory
sensitivity) να ρυκμίηεται από 10-70% τθσ μζγιςτθσ
ειςπνευςτικισ ροισ τουλάχιςτον.
Σε περίπτωςθ άπνοιασ, να ενεργοποιείται αυτόματα
αεριςμόσ άπνοιασ με προκακοριςμζνεσ από τον
ιατρό παραμζτρουσ και να επανζρχεται αυτόματα
ςτον υποςτθριηόμενο αεριςμό, αμζςωσ μόλισ ο
αςκενισ προκαλζςει νζα αναπνοι.
Να διακζτει ρυκμίςεισ για τισ παρακάτω
παραμζτρουσ αεριςμοφ:
i. Αναπνεόμενοσ όγκοσ 25 – 2000ml
ii. Συχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 100/min
iii. Χρόνοσ ειςπνοισ 0.3 ζωσ 5.0 sec.
iv. οι ειςπνοισ από 5-120 L/min
v. Λόγοσ ειςπνοισ προσ εκπνοι (Ι/Ε) ςε μεγάλο
εφροσ.
vi. Ρίεςθ ειςπνοισ για αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ
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ζωσ 70 cm H2O.
vii. Trigger ροισ από 0,5 ζωσ 15 lpm. ι Trigger ροισ
ςε ποςοςτό από 10% ζωσ 100% τθσ ςυνεχοφσ ροισ
και Trigger πίεςθσ ζωσ 20 cmH2O. Μεγαλφτερο
εφροσ κα εκτιμθκεί.
viii. Ρίεςθ υποςτιριξθσ (pressure support) από 0-70
cmH2O τουλάχιςτον
ix. PEEP/ CPAP από 0-30 cmH2O
x. FiO2 από 21% - 100%
xi. Χρόνοσ άπνοιασ
xii. Ταχφτθτα απόκριςθσ ανόδου πίεςθσ ι ιςοδφναμο
xiii. Σε αναπνοζσ ελεγχόμενου όγκου να υπάρχει
δυνατότθτα προςαρμογισ ςτθ ροι και χοριγθςθ
επιπλζον όγκου όταν αυτό απαιτείται από τον
αςκενι ανεξάρτθτα από τισ ρυκμίςεισ.
Να μετρά και να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ για τισ
παρακάτω παραμζτρουσ:

14

15

16

i. Πγκοσ αναπνοισ (Vt)
ii. Συνολικόσ εκπνεόμενοσ όγκοσ ανά λεπτό (MV).
iii. Εκπνεόμενο όγκο ανά λεπτό αυτόματθσ αναπνοισ
(κα εκτιμθκεί)
iv. Διαρροζσ (Leak)
v. Ριζςεισ αεριςμοφ: PEEP, μζγιςτθ πίεςθ (Ppeak),
πίεςθ Pplateau και μζςθ πίεςθ (Pmean).
vi. Αντιςτάςεισ αεραγωγϊν
vii. Στατικι ενδοτικότθτα
viii. Δυναμικι ενδοτικότθτα
ix. Auto PEEP ι intrinsic PEEP ι total PEEP
x. Ρίεςθ ςφγκλειςθσ P0.1
xi. Λόγοσ Ι/Ε
xii. Ζνδειξθ πυκνότθτασ ειςπνεόμενου οξυγόνου
(FiO2)
xiii. Απεικόνιςθ ηωτικισ χωρθτικότθτασ (κα εκτιμθκεί)
xiv. Αρνθτικι ειςπνευςτικι πίεςθ – Negative
inspiratory force (NIF) (κα εκτιμθκεί)
xv. Ζνδειξθ ταχείασ επιπόλαιθσ αναπνοισ (κα
εκτιμθκεί)
xvi. Ζργο αναπνοισ (κα εκτιμθκεί)
Ο αναπνευςτιρασ να διακζτει τθ δυνατότθτα για τθν
εκτζλεςθ
αυτόματου
χειριςμοφ
για
τον
προςδιοριςμό του High / Low inflection points κακϊσ
και τθσ επαναςτρατολόγθςθσ των κλειςτϊν
κυψελίδων του πνεφμονα (Lung Recruitment).
Να διακζτει ειδικό πρόγραμμα για τθν εφαρμογι μθ
επεμβατικοφ αεριςμοφ με μάςκα, με δυνατότθτα
αυτόματθσ αναγνϊριςθσ και αντιςτάκμιςθσ διαρροισ
κατά τθ διάρκεια τθσ ειςπνευςτικισ φάςθσ. φκμιςθ
τθσ ευαιςκθςίασ ζναρξθσ τθσ εκπνοισ ςε ςχζςθ με
τθν ειςπνευςτικι ροι.
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17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

Να ζχει το πλικτρο χοριγθςθσ 100% Ο2, χωρίσ να
απαιτείται θ αλλαγι ςτθ ρφκμιςθ του FiO2 και
αυτόματθ ανίχνευςθ τθσ επαναςφνδεςθσ του
αςκενοφσ και ζναρξθ τθσ αναπνοισ.
Στθ βαςικι προμικεια κα ςυνεκτιμθκεί εάν
ςυμπεριλαμβάνεται και ςυμβατόσ υγραντιρασ. Θ
δυνατότθτα βακμονόμθςθσ τθσ λειτουργίασ του
αναπνευςτιρα παρουςία υγραντιρα κα εκτιμθκεί.
Να ζχει πλικτρο για παράταςθ ειςπνοισ (inspiratory
hold) κακϊσ και χειροκίνθτθσ ζναρξθσ τθσ κατά
βοφλθςθ του χειριςτι όπωσ και δυνατότθτα
παράταςθσ τθσ εκπνοισ για τθ μζτρθςθ του auto
PEEP (expiratory hold).
Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ με
ρυκμιηόμενο όριο ι αυτόματουσ για τισ παρακάτω
παραμζτρουσ:
i. Υψθλι και χαμθλι πίεςθ αεραγωγϊν,
ii. Υψθλόσ και χαμθλόσ εκπνεόμενοσ όγκοσ ανά
λεπτό, κα εκτιμθκεί,
iii. Υψθλόσ και χαμθλόσ χορθγοφμενοσ όγκοσ ανά
αναπνοι, κα εκτιμθκεί
iv. Υψθλι και χαμθλι ςυγκζντρωςθ Ο2,
v. Υψθλι αναπνευςτικι ςυχνότθτα,
vi. Άπνοια,
vii. Διακοπι ρεφματοσ,
viii. Χαμθλι φόρτιςθ μπαταρίασ,
ix. Ρτϊςθ τροφοδοςίασ ςτο κεντρικό δίκτυο Ο2 - αζρα
x. Αποςφνδεςθ ςωλινων αςκενοφσ,
xi. Βλάβθ ςυςκευισ.
Να διακζτουν λογιςμικό διαχωριςμοφ ςυναγερμϊν
ανάλογα με τθν επικινδυνότθτα τθσ αιτίασ που τουσ
προκάλεςε. Να παρουςιάηουν ςτθν οκόνθ τουσ
πλιρεσ αρχείο ςυμβάντων (κατάςταςθ λειτουργίασ,
ςυναγερμοφσ, κλπ).
Εκτόσ από τον οπτικοακουςτικό ςυναγερμό να
δίνουν ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν αιτία που τον
προκάλεςε (κα εκτιμθκεί).
Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ αντιςτάκμιςθσ των
διαρροϊν του κυκλϊματοσ του αςκενοφσ.
Να διακζτει δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων και
δυνατότθτα ςφνδεςθσ με H/Y.
Nα
ςυμπεριλθφκεί
ςτθν
προςφορά
ζνασ
νεφελοποιθτισ φαρμάκων παλλόμενθσ μεμβράνθσ
ανά αναπνευςτιρα, ο οποίοσ να μθν επθρεάηει τον
χορθγοφμενο όγκο αναπνοισ (Vt). Οι νεφελοποιθτζσ
να
είναι
πολλαπλϊν
χριςεων
και
να
αποςτειρϊνονται.
Θ εκπνευςτικι βαλβίδα να αποςυναρμολογείται
εφκολα και να αποςτειρϊνεται ι να απολυμαίνεται.
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27

28

29

30

31

32

Να υπάρχει τεχνικι υποςτιριξθ από πιςτοποιθμζνο
από τον καταςκευαςτικό οίκο τεχνικϊν κακϊσ και
οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ για εντόσ
24ϊρου ανταπόκριςθ ςε περιπτϊςεισ βλαβϊν.
Ρροςωρινι άμεςθ αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ (ςε
περίπτωςθ βλάβθσ και μζχρι τθν αποκατάςταςι τθσ)
με ίδιου τφπου μθχάνθμα, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ
του Νοςοκομείου και ανεξάρτθτα από το χρόνο
εγγφθςθσ.
Το menu και τα μθνφματα του αναπνευςτιρα να
είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Ο αναπνευςτιρασ κα πρζπει οπωςδιποτε να
καλφπτει τα κάτωκι αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα:
α. IEC 60601-1:2005 (Γενικζσ απαιτιςεισ για τθ
βαςικι αςφάλεια και τθν απαραίτθτθ απόδοςθ
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ)
β. ISO 80601-2-12:2011 (Ειδικζσ απαιτιςεισ για τθ
βαςικι αςφάλεια και απαραίτθτθ απόδοςθ
αναπνευςτιρων ΜΕΘ)
γ. ISO 80601-2-55:2011 (Ειδικζσ απαιτιςεισ για τθ
βαςικι αςφάλεια και απαραίτθτθ απόδοςθ
ςυςκευϊν παρακολοφκθςθσ αναπνευςτικϊν αερίων)
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να φζρει
ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/EOK και
ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει
να διακζτει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο
ISO 13485 (να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά).
Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τρία (3)
ζτθ και δζςμευςθ παροχισ ανταλλακτικϊν και
τεχνικισ υποςτιριξθσ για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ
από τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ. Στθν εγγφθςθ
καλισ λειτουργίασ κα περιλαμβάνονται θ εργαςία
και το ςφνολο των ανταλλακτικϊν για τυχόν
επιςκευζσ κακϊσ και οι απαιτοφμενοι περιοδικοί
ζλεγχοι αςφαλοφσ λειτουργίασ. Επιπλζον κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά, εφόςον
χρειαςτεί, ανευ επιπλζον χρζωςθσ τα εξαρτιματα
αποκλειςτικισ διάκεςθσ που απαιτοφνται για τθν
λειτουργία και τθν περιοδικι ςυντιρθςθ του
αναπνευςτιρα όπωσ service kit, αιςκθτιρα
οξυγόνου, αιςκθτιρεσ ροισ, βαλβίδεσ εκπνοισ,
μπαταρίεσ και οτιδιποτε απαιτείται, εν γζνει, που
είναι αποκλειςτικισ διάκεςθσ από τον καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί κατάλογοσ των ωσ
άνω εξαρτθμάτων.
Να αναφερκοφν ετιςιο κόςτοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ με ανταλλακτικά, το οποίο κα γίνεται
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ΝΑΙ
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33

34

με τουσ ίδιουσ όρουσ με εκείνουσ τθσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ. Το ςυνολικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ
μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ τθσ δεκαετίασ από τθν
προμικεια του εξοπλιςμοφ κα υπολογιςκεί ςτθν
ανοιγμζνθ τιμι για τθν ανάδειξθ του μειοδότθ.
Τα τμιματα του αναπνευςτιρα που ζρχονται ςε
επαφι με τα εκπνεόμενα αζρια να μποροφν να
αποςτειρωκοφν ι να απολυμανκοφν. Εφόςον τα
τμιματα αυτά κα χρειάηονται αποςτείρωςθ μεταξφ
χριςθσ δφο αςκενϊν, να προςφερκοφν εισ διπλοφν.
Θ φπαρξθ φίλτρου εκπνοισ για προςταςία του
προςωπικοφ για το οποίο να βεβαιϊνεται από τον
καταςκευαςτι ότι δεν επθρεάηει τθ λειτουργία του
αναπνευςτιρα, κα εκτιμθκεί.
Ο κάκε αναπνευςτιρασ να παραδοκεί με:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

α. ζνα (1) δοχείο νεφελοποίθςθσ πολλαπλϊν
χριςεων
β. τουλάχιςτον δζκα (10) τεμάχια ςωλινων αςκενοφσ
μίασ χριςθσ ςτο ςφνολο
35

γ. τουλάχιςτον δζκα (10) τεμάχια ςωλινων αςκενοφσ
μιασ χριςθσ με αποςπϊμενο Υ για τθ ςφνδεςθ του
νεφελοποιθτι

ΝΑΙ

δ. τουλάχιςτον δφο μάςκεσ ςτοματορινικζσ
(διαφορετικϊν μεγεκϊν) μθ επεμβατικοφ αεριςμοφ
(NIV) πολλαπλϊν χριςεων.
ε. ςωλθνϊςεισ αζρα και οξυγόνου.

36

37

η. ζνα δοκιμαςτικό αςκό
Για τθν προςταςία των αςκενϊν αλλά και του
προςωπικοφ
τθσ
ΜΕΘ
να
διακζτει:
αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία ελζγχου κυκλϊματοσ
αςκενοφσ για τον εντοπιςμό τυχόν διαρροϊν ι
άλλων επιπλοκϊν που δφναται να δυςχεράνουν τον
αεριςμό του αςκενοφσ και τθν βελτιςτοποίθςθ
λειτουργίασ του αναπνευςτιρα με οποιαδιποτε
ςυνδυαςμό ειςπνευςτικοφ φίλτρου και κυκλϊματοσ
αςκενοφσ από οποιοδιποτε καταςκευαςτικό οίκο
(κα εκτιμθκεί).
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ: Αφορά ςτθν πλιρθ
εκπαίδευςθ των χειριςτϊν και των τεχνικϊν ςτθ
λειτουργία
τουσ,
βαςικι
ςυντιρθςθ
και
προγραμματιςμό τουσ. Θ εκπαίδευςθ να γίνει χωρίσ
καμία πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το ίδρυμα. Μετά το
πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα δοκεί και το κατάλλθλο
πιςτοποιθτικό από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι ι από
τον καταςκευαςτικό οίκο.

Σελίδα 63

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22PROC011594372 2022-11-14
Α/Α 3 ΜΘΧΑΝΘ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΓΕΝΙΚΑ

1

Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και
ανκεκτικισ καταςκευισ, όςο το δυνατόν μικρότερων
διαςτάςεων, τροχιλατο, κατάλλθλο για ςφνκετεσ και
πολφωρεσ καρδιοχειρουργικζσ επεμβάςεισ ενθλίκων
και παίδων.

ΝΑΙ

2

Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220V/ 50Hz και να
παρζχει αυτονομία μζςω επαναφορτιηόμενθσ
ςυςτοιχίασ μπαταριϊν UPS.

ΝΑΙ

3

Να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ
κανονιςμοφσ ιατρικισ, θλεκτρικισ και μθχανικισ
αςφάλειασ.

ΝΑΙ

4

Να είναι λειτουργικό και ακόρυβο, παρζχοντασ
άνεςθ και ευκολία χειριςμϊν.

ΝΑΙ

5

Να ανταποκρίνεται ςτισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
υποςτιριξθσ του χειρουργείου καρδιάσ.

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
Να αποτελείται από τα κατωτζρω αναφερόμενα
βαςικά μζρθ:
Α. τροχιλατθ βάςθ
6

ΝΑΙ

Β. αντλίεσ αίματοσ
Γ. ςυςκευι ελζγχου, των επί μζρουσ λειτουργιϊν
(Αιςκθτιρια – υπολογιςμοί – απεικονίςεισ).
Α. Τροχιλατθ Βάςθ

7

Να είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο ατςάλι,
αλουμίνιο υψθλισ ανκεκτικότθτασ

ΝΑΙ

8

Να διακζτει αντιςτατικοφσ τροχοφσ, ικανισ
διαμζτρου, μεςαίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ, με
κατάλλθλθ διάταξθ πζδθςθσ και ςτουσ τζςςερισ
τροχοφσ

ΝΑΙ

9

Να διακζτει ευζλικτο ςφςτθμα τόςο πλευρικϊν όςο
και μζςου ιςτοφ για τθν καλφτερθ προςαρμογι του
ςυςτιματοσ κοντά ςτον αςκενι

ΝΑΙ

10

Εκτόσ των περιςταλτικϊν αντλιϊν, να ζχει τθν
δυνατότθτα ςφνδεςθσ με αντλία φυγοκεντρικοφ
τφπου με πλιρθ ςυνεργαςία με το ςφςτθμα.

ΝΑΙ

11

Να διακζτει τουλάχιςτον 3 κζςεισ ςφνδεςθσ παροχισ
ρεφματοσ

ΝΑΙ

12

Να παρζχει αυτονομία μζςω επαναφορτιηόμενθσ
ςυςτοιχίασ μπαταριϊν ςυςκευισ UPS κλπ, χρόνοσ
λειτουργίασ τουλάχιςτον 60 min

ΝΑΙ
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13

Να διακζτει επίπεδθ επιφάνεια τραπεηιοφ αντλίασ

14

Να υπάρχει εφκολθ πρόςβαςθ ςε όλα τα καλϊδια και
τισ ςυνδζςεισ ςτθν πρόςοψθ του μθχανιματοσ για
τον καλφτερο και άμεςο χειριςμό από τον τεχνικό
εξωςωματικισ κυκλοφορίασ

ΝΑΙ

Β. Αντλίεσ αίματοσ
15

Οι αντλίεσ να διακζτουν κεφαλι ςτεγανι, από
ανκεκτικό ανοξείδωτο ατςάλι

ΝΑΙ

16

Θ επιφάνεια των ενδείξεων και χειριςμοφ (PANEL) να
παρζχει προςταςία ζναντι υγρϊν, τόςο ςτα όργανα
ενδείξεων, όςο και ςτο εςωτερικό τθσ

ΝΑΙ

17

Ο μθχανιςμόσ τθσ ίδιασ τθσ αντλίασ να
προςτατεφεται με διαφανζσ ανκεκτικό, άκαμπτο
κάλυμμα, το άνοιγμα του οποίου να επιφζρει
διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ. Να μθ χρειάηεται
επαναρρφκμιςθ τθσ αντλίασ για τθν επανεκκίνθςθ
τθσ.

ΝΑΙ

18

Να παρζχεται ζλεγχοσ δφο ταχυτιτων περιςτροφισ
τθσ αντλίασ μζςω αυξθτικοφ κωδικοποιθτι.

ΝΑΙ

19

Να είναι εφκολθ θ επζμβαςθ ακόμθ και κατά τθν
διάρκεια λειτουργίασ τθσ, για τθν αντικατάςταςθεπιδιόρκωςθ πικανισ προβλθματικισ λειτουργίασ ι
κακαριςμοφ τθσ, χωρίσ να χρειάηεται να ςταματιςει
θ λειτουργία του ςυςτιματοσ.

ΝΑΙ

20

Ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ να βαςίηεται ςε διάταξθ
μικροχπολογιςτι.

ΝΑΙ

21

Οι ενδείξεισ να είναι ψθφιακζσ ςε οκόνθ LED, ι LCD
και να εμφανίηουν τουλάχιςτον τισ κατωτζρω
ενδείξεισ:
a.
Ζνδειξθ ςτροφϊν ανά λεπτό RPM
b.
Ζνδειξθ ροισ ςε LPM, μζγιςτθ ροι ζωσ 11,0 lt
Θ αυτόματθ αναγνϊριςθ και ψθφιακι ανάδειξθ τθσ
διαμζτρου γραμμισ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.

ΝΑΙ

22

Να διακζτει τουλάχιςτον 4 επιπρόςκετεσ εξόδουσ AC
για εξωτερικό εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

23

Οι ανωτζρω αναφερόμενεσ ενδείξεισ προχποκζτουν
κατά βάςθ:
α.
Τθν
διάκεςθ
αξιόπιςτου,
θλεκτρονικά
ρυκμιηόμενου, ακόρυβου μοτζρ.
β. Τθν διάκεςθ μετρθτι ροισ (εμμζςου ι άμεςου), το
είδοσ, θ αξιοπιςτία και θ
ακρίβεια του οποίου
αναφζρονται κυρίωσ ςε χαμθλζσ ροζσ.

ΝΑΙ

24

Λειτουργία αντίςτροφθσ, ςφυγμϊδουσ (pulsative) και
ροισ για καρδιοπλθγία.

ΝΑΙ

25

Οι λειτουργίεσ αυτζσ να γίνονται εφκολα, χωρίσ να
απαιτείται αλλαγι ςυνδεςμολογιϊν ι πολφπλοκων

ΝΑΙ
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χρονοβόρων προγραμματιςμϊν.
26

Το μζςον άντλθςθσ δεν κα πρζπει να τραυματίηει τα
ερυκρά δθμιουργϊντασ κινδφνουσ αιμολφςεων.

ΝΑΙ

27

Να προςφερκοφν ςυνολικά πζντε (5) αντλίεσ με τα
πιο πάνω χαρακτθριςτικά, εκ των οποίων θ μία να
είναι διπλισ κεφαλισ (Μζγιςτθ ταχφτθτα ροισ ςε
LPM ζωσ 2,5 lt)

ΝΑΙ

28

Θ πλοιγθςθ των αντλιϊν να γίνεται απευκείασ με
μθχανιςμό (όχι ιμάντα).

ΝΑΙ

29

Εμφάνιςθ των ενδείξεων όλων των αντλιϊν ςτον
πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

30

Οι αντλίεσ να δζχονται τοποκζτθςθ ςωλινων από
3/16” – 1/2” ίντςεσ.

ΝΑΙ

Γ. Συςκευι ςυλλογισ – ελζγχου και απεικόνιςθσ, των
επί μζρουσ λειτουργιϊν.
(Αιςκθτιρεσ – υπολογιςμοί – απεικονίςεισ – alarms)
31

Ρλιρθσ αυτοματοποίθςθ χειριςμϊν και ελζγχου
γενικά όλου του ςυγκροτιματοσ.

ΝΑΙ

32

Σφμφωνα με τα ανωτζρω να περιλαμβάνει:
α) υπολογιςτικι διάταξθ και απεικόνιςθ τιμϊν ροισ,
ςυνεχοφσ ι ςφυγμϊδουσ, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ
του καρδιακοφ ρυκμοφ (BPM) κατά τθ διάρκεια
κφκλου (Duty cycle).
β) διάταξθ παρακολοφκθςθσ και απεικόνιςθσ
πιζςεων.
γ) διάταξθ παρακολοφκθςθσ και απεικόνιςθσ
πολλαπλϊν
κερμοκραςιϊν,
με
ειδοποίθςθ
κερμοκραςίασ (υψθλι/ χαμθλι) για όλα τα κανάλια.
δ) διάταξθ παρακολοφκθςθσ και απεικόνιςθσ
χρόνων.
ε) διάταξθ αιςκθτιρων, μονάδα παρακολοφκθςθσ
ςτάκμθσ αίματοσ, δεξαμενισ οξυγονωτι, μονάδα
παρακολοφκθςθσ φυςαλίδων αζροσ, όςο το δυνατόν
περιςςότερων, ςε διάφορα μεγζκθ και με τθ
μεγαλφτερθ δυνατόν ευαιςκθςία για τθν καλφτερθ
ανίχνευςθ τυχόν δυςλειτουργίασ και τθν αποφυγι
εμβολϊν.
ςτ)
διάταξθ
παρακολοφκθςθσ
χορθγίασ
καρδιοπλθγίασ, επιλογι παρακολοφκθςθσ και
ελζγχου ορκόδρομθσ/παλίνδρομθσ χοριγθςθσ.

ΝΑΙ

33

Οι ηθτοφμενεσ λειτουργίεσ και απεικονίςεισ των
παραμζτρων να γίνονται μζςω πλιρουσ και
ςφγχρονου ςυςτιματοσ Θ/Υ, το οποίο κα ςυνδζεται
άμεςα με το λοιπό ςυγκρότθμα, κα απομνθμονεφει
κάκε προτοποκετθμζνθ παράμετρο επιλογισ του
χριςτθ, με ςκοπό τθν πλιρθ αυτοματοποίθςθ και
μετεγχειρθτικι ανάκλθςθ και επεξεργαςία. Θα
προτιμθκεί εξειδικευμζνο λογιςμικό ςφςτθμα τφπου
DMS.

ΝΑΙ
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34

α) αξιόπιςτεσ οπτικοακουςτικζσ διατάξεισ alarm, για
όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα φαινόμενα, με τθν
δυνατότθτα ακφρωςθσ του ακουςτικοφ ςιματοσ κατ’
επικυμία του χριςτθ, διατθρϊντασ παράλλθλα το
οπτικό ςιμα, για όςο χρόνο διαρκεί το αίτιο.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ ςε μία αντλία, να μθν τίκεται
εκτόσ λειτουργίασ ολόκλθρο το μθχάνθμα
εξωςωματικισ κυκλοφορίασ.

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΘΣΘ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ

35

36
37

Να χορθγθκεί πλιρθσ εγγφθςθ με κάλυψθ
ανταλλακτικϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ για τρία (3)
χρόνια τουλάχιςτον.
Μετά τθν εγκατάςταςθ και ποςοτικι παραλαβι, να
εκπαιδευτοφν οι χειριςτζσ και τεχνικοί του
νοςοκομείου, τόςο ςτθν χριςθ, όςο και ςτθν
ςυντιρθςθ, (επιςιμανςθ και άρςθ βλαβϊν). Δωρεάν
εκπαίδευςθ των χειριςτϊν από τθν εταιρεία για όςθ
διάρκεια αυτοί κελιςουν.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ να παραδοκοφν
όλα τα απαραίτθτα εργοςταςιακά εγχειρίδια χριςθσ,
λειτουργίασ και τεχνικισ φροντίδασ (Service manual).
Να παρζχεται 24ωρθ τεχνικι υποςτιριξθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α 4 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΨΥΞΘΣ/ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
1

Θ ςυςκευι να είναι ςχεδιαςμζνθ για τισ ανάγκεσ του
καρδιοχειρουργικοφ τμιματοσ.

ΝΑΙ

2

Να διευκολφνει τθν γριγορθ και ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ
τόςο των αςκενϊν (αρτθριακόσ εναλλάκτθσ
κερμότθτασ και κουβζρτεσ) όςο και τθσ
κερμοκραςίασ καρδιοπλθγίασ.

ΝΑΙ

3

Για τον λόγο αυτό να ζχει ανεξάρτθτεσ δεξαμενζσ για
κυκλοφορία καρδιοπλθγία-κουβζρτα κζρμανςθσ.

ΝΑΙ

Συμπλθρωματικά Επικυμθτά Στοιχεία
1

Μζγεκοσ (ΥχΡχΒ) περίπου 1100 χ 460 χ 530.

2

Βάροσ περίπου 100 κιλά άδειο και 120 κιλά γεμάτο.

3

Επίπεδο κορφβου το χαμθλότερο δυνατόν.
Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ.
-Ρεριοχι ελζγχου 1° C ζωσ 40° C

4

-φκμιςθ ανάλυςθσ 0,1° C
-Ακρίβεια μζτρθςθσ κερμοκραςίασ ±0,3° C
-Εφροσ εμφάνιςθσ κερμοκραςίασ 0° C ζωσ 99° C.
Σφςτθμα ψφξθσ.
-Ροςότθτα δεξαμενισ περίπου 26 λίτρα.

5

-Αρχικι χωρθτικότθτα ψφξθσ (ςχετικι 20° C) 6250
KJ.
-Συνεχι ικανότθτα ψφξθσ 4200 KJ/h.
Σφςτθμα κζρμανςθσ.

6

-Ικανότθτα (μζγιςτθ τιμι) 3100W.
Σφςτθμα κυκλοφορίασ.
-Χωρθτικότθτα ροισ, κφριο κφκλωμα περίπου 21,0
l/min ςε μθδενικι κεφαλι (ρυκμιηόμενθ)

7

-Χωρθτικότθτα ροισ καρδιοπλθγιασ περίπου 7,0
l/min. Σε μθδενικι κεφαλι.
-Μζγιςτθ πίεςθ κφριου κυκλϊματοσ περίπου 2,4
bar (ρυκμιηόμενο).
-Μζγιςτθ πίεςθ
περίπου 0,8 bar.

κυκλϊματοσ

καρδιοπλθγίασ

Ραροχι ρεφματοσ.
8

-Ιςχφσ: 200-240V/50Hz, 220V/60Hz.

9

Να φζρει ςιμανςθ CE.

10

Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργιάσ δφο (2) ζτθ και
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επάρκεια ανταλλακτικϊν δζκα (10) ζτθ.
11

Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να διακζτει
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003
για εμπορία, εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ.

12

Θ ελάχιςτθ δυνατι

Σελίδα 69

22PROC011594372 2022-11-14
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ - Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ: _____________________________
ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: _____
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ: ΥΡΟΕΓΟ 6 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΕΓΟΒΟΟΥ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» ΤΘΣ
ΡΑΞΘΣ «ΔΑΣΕΙΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΡΕ
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΤΙΜΘ
ΧΩΙΣ
ΦΡΑ (€)

ΦΡΑ
(…%) (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ
ΜΕ ΦΡΑ (€)

1
2
3
4
ΣΥΝΟΛΟ

Θμερομηνία: ______
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄– Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………..
Κατάςτθμα

………………………………………………………..

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) …………
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………..

Ρροσ: Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, 115 27 Ακινα

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………….. ΕΥΩ ……………………………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του
ποςοφ των ΕΥΩ ………………………………..υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και
Δ/νςθ ………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ
……………………………………… με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν
για τθν
προμικεια ……………………………………………. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ……./…………….. Δ/ξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………………………
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………..
Κατάςτθμα

………………………………………………………..

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) …………
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………..

Ρροσ: Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, 115 27 Ακινα

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….…
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ΕΥΩ……….. (και ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ
τθσ εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………
Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με
αρικμό ………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ανάκεςθ ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ
……./………) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ
ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …………..… ΕΥΩ αυτισ.
- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………..
Κατάςτθμα

………………………………………………………..

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) …………
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………..
Ρροσ: Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βας. Σοφίασ 114, 115 27 Ακινα

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ…………... ΣΥΜΒΑΣΘ,
ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ………….. ΕΥΩ
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ ………….
Αρικμόσ….Τ.Κ. ……+ ι
*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+,
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων τθσ ςφμβαςθσ
με αρικμό................... που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθν προμικεια «…………….» (αρ.
Διακιρυξθσ ………..) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………………………… και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2%
τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ……………….. ΕΥΩ αυτισ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τρεισ (3) μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου καλισ λειτουργίασ, ιτοι …….. ζτθ
και τρεισ (3) μινεσ).
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Σθμείωςθ για τθν Τράπεηα:
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνοψίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυθτικϊν που ζχει
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ – ΔΔΔ
Διατίκεται ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ ςυνθμμζνο τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ:


Σε μορφι PDF



Σε μορφι XML
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ – ρέδην ύκβαζεο

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
«ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2014-2020»
Ευρωπαϊκή Ζνωςη
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΥΡ’ ΑΙΘ. ………
Στθν Ακινα ςιμερα ....../..../..... θμζρα ................ οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ», που εδρεφει ςτθν Ακινα επί τθσ οδοφ Λεωφ.
Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 114, Τ.Κ. 11527, με Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999332732, ΔΟΥ: ΙΒϋ
ΑΘΘΝΩΝ και κωδικό θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ …………………, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον
……………… …………….. …………… δυνάμει του …………………………. (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)
2. Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο με τθν
επωνυμία «……………….………….» και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει
......................................, Τ.Κ. ……………. (ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: .................), νομίμωσ εκπροςωποφμενο
(μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τθν υπϋ αρικμ. ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ………) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ.
2. Τθν υπϋ αρικμ ……. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ
διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ …….…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ.
…………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ
οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν ….../…./…….
3. Τθν από …… υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ.
(2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016.
3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
Ν.4412/2016 θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ και θ προςφορά του Αναδόχου.
4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/ ..............., ποςοφ ........................
ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ.
Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα :
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ τθσ.
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Θ
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ ……. του Φορζα.
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 202..... και ζλαβε α/α …….
καταχϊρθςθσ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα…..
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ 2751, αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΣΕ27510081).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 6 «Αντικατάςταςθ ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ» τθσ Ρράξθσ «Δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ
ΑΡΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΥΜΕΡΕΑΑ 20142020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 6515/03-07-2019 Ειδικισ
Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ ΕΤΡΑ και ΤΣ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5038719. Θ παροφςα
ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.
Άρθρο 3
Διάρκεια ςφμβαςησ –Χρόνοσ Ραράδοςησ
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν
υπογραφι τθσ και μζχρι τισ ..../....../.......
3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ.

Άρθρο 4
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και του ν.
4412/2016). Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.
4.3. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι,
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόποσ πληρωμήσ
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …………….. ευρϊ (……….. €) πλζον ΦΡΑ …..%.
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και
ςυγκεκριμζνα κα καταβλθκεί το ςφνολο τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
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5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο
Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά
υπζρ ΟΓΑ 20%.
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι
του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ
από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν
διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι
ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα
μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει
τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ
μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.
Άρθρο 6
Χρόνοσ Ραράδοςησ Υλικϊν-Ραραλαβή υλικϊν Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβήσ υλικϊν
6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςτο χρόνο, τρόπο και τόπο που κακορίηονται ςτα
άρκρα 6.1. και 6.2. τθσ Διακιρυξθσ.
6.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.
τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν από τον Ανάδοχο επάγεται τθ κιρυξθ αυτοφ ωσ
ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.2 τθσ Διακιρυξθσ.
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ, διαδικαςίεσ παραλαβισ, τρόπουσ
ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ ελζγχου από τον
Ανάδοχο που ορίηονται και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ
6.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται τθν
ίδια θμζρα.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο
6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.2.2. οριηόμενθ αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 2 του όρου 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων 6.2.1.
τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
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όλων των προβλεπομζνων από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.
6.4.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ
να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του
άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 7
Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςη
7.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και τθν
τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ.
7.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
7.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 8
Εγγυημζνη λειτουργία προμήθειασ
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και
εγγυάται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλάβθσ και λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ και ςε χρόνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6.4.
τθσ Διακιρυξθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του
Αναδόχου, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ και ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο αυτό.
Άρθρο 9
Υπεργολαβία
Δεν εφαρμόηεται.
Άρθρο 10
Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ
10.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ
Διακιρυξθσ.
10.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και το άρκρο 206
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ
Διακιρυξθσ.
10.3. Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που
προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
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ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με
μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι 1,01.
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Άρθρο 11
Τροποποίηςη ςφμβαςησ κατά τη διάρκειά τησ
11.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ
Διακιρυξθσ.
11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016.
Άρθρο 12
Ανωτζρα Βία
12.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
12.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ.
Άρθρο 13
Ολοκλήρωςη ςυμβατικοφ αντικειμζνου
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά τα
αγακά που παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ
ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν αποδεςμευκοφν οι
ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.
Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ.
Άρθρο 15
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςη Διαφορϊν
15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.
15.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ 5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ),
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6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει
τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται
ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.
15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι
το κφροσ και/ι τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ, επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ
Διακιρυξθσ.
Άρθρο 16
Συμμόρφωςη με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)
Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του,
ιςχφουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ
υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ)
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν,
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσδθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ.
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο.
Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν.
4624/2019.
Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου.
Σελίδα 80

22PROC011594372 2022-11-14
Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..).
B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα
παρακάτω:
α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),
β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,
δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν
επεξεργαςία,
ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,
ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,
η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.
ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.
Άρθρο 17
Λοιποί όροι
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

…………………………………

…………………………………
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ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ *επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με
και ζχουν δθμοςιοποιθκεί.
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του
ανταγωνιςμοφ.
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα,
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα.
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ,
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ,
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ,
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν,
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων
μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των
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μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’
ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Z΄ – Δλεκέξσζε γηα ηελ Δπεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ.
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε
περίπτωςθ του απορριτου.
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν
κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ.
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται.
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν,
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.
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