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«Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση
υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών
ηλεκτρικών πινάκων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του διαγωνισμού:
1. Το ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α’/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το ν.4542 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρθρο τέταρτο, παρ. 2β, «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης… και λοιπές διατάξεις».
3. Το ν.4523 (ΦΕΚ 41/Α’/2018), «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης
και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ. αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017), Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5. Το ν.4270 (ΦΕΚ 143/Α’/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Το ν.4250 (ΦΕΚ 74/Α’/2014), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α’/1992)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/Α’/2013), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
8. Το ν.4013 (ΦΕΚ 204/Α’/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …».
9. Το ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α’/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
10. Το ν.3329 (ΦΕΚ 81/Α’/04.04.2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
11. Το ν.3548 (ΦΕΚ 68/Α’/2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
12. Το ν. 2859 (ΦΕΚ 248/Α’/2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
13. Το ΠΔ 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
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14. Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
15. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
16. Την υπ. αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017), Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
17. Το ν.4605 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….. ….και άλλες διατάξεις».
18. Το ν.4472 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «Συντάξεις απολύσεις, συνδικαλιστικά …κ.λ.π.», όπως ισχύει.
19. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.: 88838/19 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Διορισμός νέου Διοικητή στο Γ.Ν.Α.
“Ιπποκράτειο”» (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/14.01.2020).
20. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β’/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”».
21. Την υπ. αρ. 11/27.06.2019 (Θέμα 8ο) Απόφαση ΔΣ σχετικά με την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
Διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Β464690ΩΣ-ΥΛΣ, ΑΔΑΜ: 21REQ008493779 2021-04-20).
22. Την υπ. αρ. πρωτ. 40113/07-08-2019 Έγκριση σκοπιμότητας της 1ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ: 6ΧΞ6469Η26-12Λ)
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύμφωνα με την υπ. αρ. 901/02.04.2021 Απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΤΚ4690ΩΣ-ΚΡ0, ΑΔΑΜ: 21REQ008493907 2021-04-20).

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση υποσταθμών του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων) συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, και σύμφωνα με την υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017), Υπουργική Απόφαση.
5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό κατά την διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα οκτώ (8) μηνών
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
6. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α’/29.05.2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και την υπ. αρ. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.1 του τεύχους Διακήρυξης.
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ασκούν δραστηριότητα
συναφή με το προκηρυσσόμενο έργο/υπηρεσία/προμήθεια και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παρούσα Αναλυτικό Τεύχος
Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής.
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13/05/2021.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.
11. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, βασιζόμενη στο
οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο ανάθεσης.
12. Η διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hippocratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ.
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13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών
δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ταχυδρομική διεύθυνση

Βασ. Σοφίας 114

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

115 27

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 30

Τηλέφωνο

213 2088715

Φαξ

213 2088716

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@hippocratio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Χρυσούλα Κουλύρα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.hippocratio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) {Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου}
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση: Υποτομέας ΟΚΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας κι ειδικότερα, σκοπός του
Νοσοκομείου είναι:
α) Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της
Διοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας
παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του
κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας,
με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
γ) Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς
οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
δ) Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την
ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων,
που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
ε) Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας
των πολιτών.
στ) Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο
Υγείας, της Διοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης του
διαγωνισμού και αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση της Διοίκησης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)

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

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
και την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262)

Σελίδα 8

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

21PROC008500997 2021-04-21

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ: 1429 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού
των οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ηλεκτρολογική αναβάθμιση υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV:
45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η προμήθεια του εν λόγω είδους κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV): 45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

1 Ηλεκτρολογική αναβάθμιση
υποσταθμών του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

1

60.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

24%

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

74.400,00€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και το σύνολο των ειδών
της ζητούμενης προμήθειας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ ΦΠΑ: 14.400,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την παρούσα διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
του διαγωνισμού και αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση της Διακήρυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 17/05/2021 και ώρα 17:00μμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 21/05/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00πμ.

1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 103262.
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στη διεύθυνση
(URL): www.hippocratio.gr στην διαδρομή: Θέματα Προμηθειών ► Προμήθειες ► Διαγωνισμοί Διαπραγματεύσεις, στις 21/04/2021.

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•

•
•

Η Προκήρυξη σύμβασης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν.3861/2010, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την 21/04/2021.
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ].
η παρούσα υπ. αρ. Φ5/2021 Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
1.

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

4.

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

5.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

6.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

7.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

8.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος .
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης:
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο την ΤΡΙΤΗ
11/05/2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
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β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

1

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης παρατίθενται στο Παράρτημα VIII της
παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, μη συνυπολογιζόμενου των δικαιωμάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύμβασης {ήτοι στο ποσό χιλίων διακοσίων Ευρώ (1.200,00€)}.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτημα VIΙΙ της Διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας ήτοι μέχρι 22/02/2022 αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α’ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου .
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 2.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. 3
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος]
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
2

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις
συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
3
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν.4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ’ του ν.4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
ν.4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά4:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.

4 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων

διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά
είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.
2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων
με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους
διαγωνιζόμενους.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β’ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί
να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της
υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
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σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 5. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την
οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 6 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II και III της Διακήρυξης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
5
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Υποβάλλονται Προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην
χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
37 του ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει
τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της7.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/16.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
7
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αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, τότε ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα V και VIΙ Παραρτήματα
της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1
του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.8
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας” όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc,
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα ΙV),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής θα προσκομιστούν από τον
προσωρινό ανάδοχο στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 3.2.
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος ΙII της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς – φύλλο συμμόρφωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης , όπως
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης:

Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο
Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού,
απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/Α’/02.03.2011).
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο
Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή .pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 και στο Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ της παρούσας (περ. γ’ της παρ. 4
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/05/2021 και ώρα 11:00πμ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών 9.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
9
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Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία πρέπει να έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφ. α’ του ν.4412/2016,τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 – 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα
α) μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
β) μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001€ και άνω
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Επίσης διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι
ποσοστού 50%.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον
προμηθευτή.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 10 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.4412/2016.Κατ’ εξαίρεση δεν κωλύεται η σύναψη σύμβασης εάν υποβλήθηκε
μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.4412/2016και την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ.39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.4412/2016σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ.39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ
και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του
ν.4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της
Α.Α.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή του έργου από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα
παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων
(π.χ. πρόστιμο, κλπ).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016.11
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν.4412/2016).12
δ) Κράτηση υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2%
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
επί του καθαρού ποσού [1% (υγρά καύσιμα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες)].

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 και το κεφάλαιο 6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
11

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016
12
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν.4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VIII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα
της κατ’ έφεση εξέτασης.

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

6.4 Δείγματα
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους δείγματα.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση Προμηθευτή
6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Προμηθευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο Προμηθευτής πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα
αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου Προμηθευτής,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αναθέτουσα Αρχή:
Έδρα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
Αντικείμενο Σύμβασης:
Αριθμός αναφοράς:
Κωδικός κυρίου λεξιλογίου
CPV:
Εκτιμώμενη συνολική αξία:
Κριτήριο ανάθεσης:
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι
παράδοσης:
Παρατάσεις:
Τόπος
υλοποίησης/παράδοσης:
Παραδοτέα-Διαδικασία
Παραλαβής:
Εγγυήσεις:
Τροποποίηση Σύμβασης:

Καταληκτική Ημερομηνία
Υποβολής Προσφορών

Τόπος Κατάθεσης
Προσφορών

Ημερομηνία Αποσφράγισης
Προσφορών
Διεύθυνση ιστοσελίδας
ανάρτησης τεύχους
προκήρυξης
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Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.:11527
Κωδικός NUTS: GR300
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα
Τηλέφωνο:+302132088715/ +302132088474
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@hippocratio.gr
Φαξ: +302132088716
http://www.hippocratio.gr/
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
Ηλεκτρολογική αναβάθμιση υποσταθμών του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Φ5/2021
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 103262
45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων
74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (Αξία χωρίς ΦΠΑ 60.000,00€)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)
Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα)
Εφάπαξ.
Απαιτούνται Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ηλεκτρονική υποβολή: ΔΕΥΤΕΡΑ 17.05.2021, ώρα 17:00μμ.
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε
έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι το αργότερο
20.05.2021 και ώρα 14:00μμ
Ηλεκτρονική
Υποβολή:
Στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική μορφή)
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τμήμα Γραμματείας (Ισόγειο)
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών θα
γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την
21.05.2021, ώρα Ελλάδας 11:00πμ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr Θέματα Προμηθειών
Διαγωνισμοί –
Διαπραγματεύσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Προκηρυσσόμενα Είδη

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

1 Ηλεκτρολογική αναβάθμιση
υποσταθμών του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262)

1

Σελίδα 36

60.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

24%

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

74.400,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Τεχνικές Προδιαγραφές
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) ΚΑΙ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Γ.Ν.Α
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση
και λειτουργία του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και
καλύπτουν τις απαιτήσεις εργοστασιακών προκατασκευασμένων Πεδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) κατάλληλων για
εσωτερική εγκατάσταση. Επίσης η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και
εγκατάσταση νέων Καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα Καλώδια Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)
Ο νέος Πίνακας Μ.Τ. θα αποτελείται από ξεχωριστά Πεδία Μ.Τ. που θα ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
•

ευκολία εγκατάστασης,

•

μειωμένες διαστάσεις,

•

επεκτασιμότητα και από τις δύο πλευρές,

•

ασφάλεια και ευκολία λειτουργίας,

•

μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια Σαββάτου και Κυριακής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα
καθορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ο εξοπλισμός του Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον με την τελευταία
έκδοση των διεθνών προτύπων που ακολουθούν :
• IEC 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications.
• IEC 62271-100 High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers.
• IEC 62271-102 High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and
earthing switches.
• IEC 62271-103 High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1
kV up to and including 52 kV.
• IEC 62271-105 High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse
combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV.
• IEC 62271-106 High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Αlternating current contactors,

contactor-based controllers and motor starters.
• IEC 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
• IEC 62271-202 High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: Factory-built high voltage/low voltage
substations

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262)

Σελίδα 37

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

21PROC008500997 2021-04-21

• IEC 62271-210 High-voltage switchgear and controlgear - Part 210: Seismic qualification for metal enclosed
and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated voltages above 1 kV and up
to and including 52 kV
• IEC 62271-304 High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for indoor enclosed
switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe
climatic conditions
• IEC 60071-2 Insulation co-ordination – Part 2: Application guidelines
• IEC 60282-1 High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuse
• IEC 61869-2 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers
• IEC 61869-3 Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers
• IEC 60044-8 Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers
• IEC 61869-10 Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current
transformers
• IEC 60255-1 Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements
• IEC 61869-8 Additional general requirements for electronic instrument transformers and low power
standalone sensors- Part 8: Additional requirements for electronic current transformers
• IEC 60529 Degrees of protection provided by Enclosures (IP Code)
• IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment Part 2: Electrostatic discharge requirements
• IEEE 693 Seismic Qualification of composites for substation high-voltage equipment
• IEC 60060 High-voltage test techniques

3. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ Μ.Τ.
Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα είναι:
Ονομαστική τάση

kV

24

Τάση λειτουργίας

kV

20

Ονομαστική συχνότητα

Hz

50

Αντοχή σε τάση συχνότητας 50/60Hz για 1min

kV

50

Αντοχή σε κρουστική τάση 1.2KV/50μs

kV

125

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου

kA (3 s)

16

Ικανότητα ζεύξης (τιμή αιχμής)

kA

40

kA (1 s)

12,5

Ονομαστική ένταση κύριων ζυγών (40οC)

A

630

Ονομαστική ένταση αποζευκτών (40οC)

A

630

Ονομαστική ένταση διακοπτών φορτίου (40οC)

A

630

Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας

o

-5 … +40

Εύρος σχετικής υγρασίας εγκατάστασης

%

5 … 95

Υψόμετρο εγκατάστασης

m

max 1000

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε εσωτερικό τόξο
(IAC – AFLR)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262)

C

Σελίδα 38

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

21PROC008500997 2021-04-21
Βαθμός προστασίας έναντι επαφής εξωτερικού περιβλήματος

IP 3X

Βαθμός προστασίας μηχανικών χειριστηρίων

IP 3X

Βαθμός προστασίας μεταξύ εσωτερικών διαμερισμάτων έναντι επαφής

IP 2X

Βοηθητική τάση ελέγχου και σημάνσεων

VAC

220

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

4.1. Εισαγωγή
Τα Πεδία του Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων
Πεδίων Μέσης Τάσης (M.T.) κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση και αντοχή σε ισχύ συμμετρικού
τριφασικού βραχυκυκλώματος από το δίκτυο της ΔΕΗ 250MVA και θα συμμορφώνονται με τους Διεθνείς
Κανονισμούς και Πρότυπα ICE και VDE.
Τα Πεδία Μ.Τ. θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΝ 62271-200 που αφορά την
κατασκευή πινάκων Μ.Τ. από 1-52KV κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση και ειδικότερα θα διαθέτουν:
• Κατηγορία διαμερισματοποίησης: PM (Metallic partition)
• Κατηγορία απωλειών συνεχούς λειτουργίας (Continuity of Service Classification):LSC2Α
• Αντοχή σε εσωτερικό τόξο (IAC: AFLR) : 12,5kΑ/1sec.
Οι πίνακες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις κατά ΙΕΕΕ 693 (Seismic
Qualification) και να διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής σε σεισμική ταλάντωση με επιτάχυνση έως και 1g
(κατηγοριοποίηση στη ζώνη UBC 4 σύμφωνα με ΙΕΕΕ 693).
Η πιστοποίηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τους πίνακες μέσης τάσης καθώς σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικής προστασίας (ΟΑΣΠ), «η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας,
κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά
την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή».
Επιπλέον, σύμφωνα με τους χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τα ενεργά ρήγματα
κάθε χώρας, η ελλαδική επικράτεια διαθέτει ζώνες με τιμές εδαφικών επιταχύνσεων έως και 0,36g (ποσοστό
επιτάχυνσης της βαρύτητας g).
Κάθε Πεδίο Μ.Τ. θα αποτελείται από 5 διαμερίσματα:
• Διαμέρισμα μπαρών (busbar compartment)
• Διαμέρισμα συνδέσεως καλωδίων ισχύος (cable compartment)
• Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ. (LV compartment for auxiliary circuits)
• Διαμέρισμα διακοπτικού εξοπλισμού
• Διαμέρισμα μηχανισμών λειτουργίας
O εξοπλισμός των Πεδίων Μ.Τ. (διακόπτες φορτίου, αυτόματοι διακόπτες ισχύος, ηλεκτρονόμοι δευτερογενούς
προστασίας, μπάρες χαλκού κτλ.) θα πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών και μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των
εξαρτημένων μηχανικών μανδαλώσεων.
Ο Πίνακας Μ.Τ. και τα πεδία αυτού και ο εξοπλισμός θα είναι εγκεκριμένου κατασκευαστικού Ευρωπαϊκού
οίκου. Η κατασκευή και συναρμολόγηση όλων των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί από εταιρεία που είναι
εξειδικευμένη, με πολύχρονη εμπειρία στην κατασκευή πινάκων Μ.Τ. και θα διαθέτει άδεια (license) από τον
κατασκευαστικό οίκο για την κατασκευή-συναρμολόγηση του εξοπλισμού και τις δοκιμές σειράς.
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4.2. Πίνακας Μ.Τ.
Ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασμένα πεδία, διαχωρισμένα μεταξύ τους μέχρι το
ύψος των κύριων μπαρών, επεκτάσιμα και από τις δύο (2) πλευρές, που θα περιέχουν το διακοπτικό εξοπλισμό.
Ο παρεχόμενος βαθμός προστασίας του εξωτερικού περιβλήματος των πεδίων θα είναι τουλάχιστον IP3X.
O μεταλλικός σκελετός των πεδίων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα πάχους
2mm και μέσο πάχος επικάλυψης 17.5μm. Οι ορατές εξωτερικές επιφάνειες των πεδίων στο εμπρόσθιο μέρος
θα είναι κατασκευασμένες από φύλλα βαμμένης λαμαρίνας ST37 DKP 2mm. Οι πόρτες και η πρόσοψη των
πεδίων θα πρέπει να είναι βαμμένες σε χρώμα γκρι RAL 7035 ή άσπρο RAL 9002 με γυαλιστερό φινίρισμα.
Κάθε πεδίο θα είναι κωδικοποιημένο με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που θα αναφέρουν τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά του αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο εισόδου, εξόδου, προστασίας κλπ.).
Η εμπρόσθια όψη κάθε πεδίου θα φέρει θύρα με μεντεσέδες (όχι αποσπώμενη), θυρίδα εποπτείας του
εσωτερικού του και μιμικό διάγραμμα ένδειξης θέσης του διακοπτικού εξοπλισμού. Η κατασκευή των πεδίων
θα είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισμού να είναι ορατή από την μπροστινή πλευρά του πίνακα
είτε μέσω διάταξης ορατής απόζευξης από όπου θα γίνεται και ο χειρισμός του είτε μέσω μηχανικών ενδείξεων
θέσης (Position Indicators).
Οι απαραίτητες
κατασκευαστής
Σύμφωνα με τα
σε ενεργά μέρη

εργασίες εγκατάστασης θα είναι κοινές για όλα τα πεδία που αποτελούν τον πίνακα ΜΤ. Ο
θα προσκομίσει ενδεικτικό σχέδιο, που θα αποτελεί οδηγό για την εγκατάσταση των πεδίων.
σχετικά πρότυπα, ο πίνακας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να εμποδίζει την πρόσβαση
κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του.

Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση τόξου η εκτόνωση των αερίων θα γίνεται προς
τα πίσω προστατεύοντας το προσωπικό και τα καλώδια (Κατηγορία IAC: AFLR). Κάθε ανεξάρτητο πεδίο θα
είναι εξοπλισμένο στο πίσω μέρος του με κατάλληλο φίλτρο για την προστασία σε σφάλμα εσωτερικού τόξου
(arc-proofing) που θα μειώνει τη θερμοκρασία και την πίεση των εκτονωμένων αερίων.
Ο πίνακας Μ.Τ. θα τοποθετηθεί σε νέα μεταλλική βάση ύψους 30cm, με προσθήκη όπου απαιτείται
στηριγμάτων είτε με συγκόλληση, είτε με την χρήση κατάλληλων ανθεκτικών βιδών, έτσι ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να συνθέτει μια ενιαία και στιβαρή κατασκευή.
Η νέα μεταλλική βάση θα αποτελεί πιστοποιημένο εξάρτημα του κατασκευαστικού οίκου του πίνακα Μ.Τ., θα
μπορεί να αντέξει το μεικτό βάρος του εξοπλισμού και θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή διπλού
στρώματος, κατάλληλο χρώμα RAL για προστασία έναντι διάβρωσης.

4.3. Γείωση Πίνακα Μ.Τ.
Το περίβλημα κάθε πεδίου του πίνακα Μ.Τ. θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ισοδυναμικό ως προς το ζυγό
γείωσης που θα διατρέχει κατά μήκος στην κάτω πλευρά όλα τα πεδία του πίνακα Μ.Τ. με επί μέρους κομμάτια
ζυγών γείωσης ηλεκτρολυτικού χαλκού ανά πεδίο. Η διατομή των ζυγών γείωσης θα πρέπει να είναι 75 mm2.

4.4. Γείωση Κυκλώματος Ισχύος Μ.Τ.
Η γείωση των καλωδίων ισχύος των πεδίων θα πραγματοποιείται με τη χρήση γειωτή.
Η θέση του γειωτή θα είναι ορατή είτε μέσω αξιόπιστης ενδεικτικής διάταξης (μιμικό διάγραμμα) είτε μέσω του
διαθέσιμου παραθύρου από τη μπροστινή πλευρά του πεδίου. Ο χειρισμός του γειωτή θα πραγματοποιείται
από τη μπροστινή πλευρά του πεδίου.
Ο γειωτής θα μπορεί να κλειδωθεί σε θέση εκτός ή εντός με τη χρήση λουκέτου. Μέσω κατάλληλων μηχανικών
μανδαλώσεων θα αποτρέπονται λανθασμένοι χειρισμοί, όπως το κλείσιμο του γειωτή, όταν ο διακόπτης ή ο
αποζεύκτης φορτίου είναι εντός. Δεν είναι αποδεκτό η παραπάνω μανδάλωση να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά ή με
τη χρήση κλειδιών.
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Πίνακες που η μανδάλωση γειωτή με τον αντίστοιχο διακόπτη γίνεται μόνο με κλειδιά, δεν θα γίνονται
αποδεκτοί. Κατ’ εξαίρεση, μέσω ειδικής διαδικασίας από εκπαιδευμένο προσωπικό και μόνο, θα είναι δυνατόν
με ανοιχτή πόρτα, ο γειωτής να τίθεται ¨ΕΚΤΟΣ¨ για τον έλεγχο των καλωδίων.

4.5. Κύριοι Ζυγοί
Οι κύριοι ζυγοί φάσεων του πίνακα Μ.Τ. θα είναι κατασκευασμένοι από ηλεκτρολυτικό χαλκό με μόνωση PVC,
θα είναι ορθογωνικής διατομής και θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 1x30x10mm μέχρι τα 630A.

4.6. Επεκτασιμότητα Πίνακα
Ο πίνακας Μ.Τ. θα έχει δυνατότητα να επεκταθεί με αντίστοιχα όμοια και τυποποιημένα πεδία, χωρίς ειδικές
παρεμβάσεις στα υπάρχοντα, πέρα από την αφαίρεση της τερματικής κάλυψης και της πρόσθεσης των νέων
ευθύγραμμων οριζόντιων τεμαχίων ζυγών.

4.7. Τερματισμός Πίνακα
Τα τερματικά πεδία στα άκρα του πίνακα θα έχουν βιδωτή κάλυψη με ειδική σήμανση κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

20.000 V
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΟ
ΤΑΣΗ

5. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ

5.1. Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας Χ.Τ.
Το διαμέρισμα αυτό θα περιέχει τον ανάλογο μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του διακόπτη φορτίου
(αποζεύκτη) και του γειωτή καθώς και τις ενδείξεις από τους χωρητικούς καταμεριστές ή της ένδειξης
κατάστασης των ασφαλειών Μ.Τ., βοηθητικές επαφές διακόπτη, κινητήρα τηλεχειρισμού με τα εξαρτήματα
χειρισμού κ.α.
Θα υπάρχει επίσης το μιμικό διάγραμμα το οποίο θα απεικονίζει πιστά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο
διακοπτικός εξοπλισμός. Για να είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφορία, το μιμικό διάγραμμα θα παίρνει κίνηση
απευθείας από τον άξονα κίνησης των κυρίων επαφών.
Το διαμέρισμα αυτό θα είναι προσβάσιμο, ακόμη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση και θα επιτρέπει την
τοποθέτηση κινητήρα τηλεχειρισμού χωρίς την αντικατάσταση του μηχανισμού λειτουργίας. Μηχανισμοί
λειτουργίας που απαιτούν αντικατάσταση προκειμένου να δεχθούν κινητήρα δεν είναι αποδεκτοί.
Η χειροκίνητη λειτουργία του μηχανισμού θα γίνεται με τη χρήση anti-reflex χειριστηρίου και ταχύτητα
ανεξάρτητη από την εφαρμοζόμενη ταχύτητα και δύναμη του χρήστη.
Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που θα χαρακτηρίζουν το πεδίο
ή θα αναγράφουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του.
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5.2. Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ.

Θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του πεδίου και θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό χαμηλής
τάσης για τον έλεγχο και τη λειτουργία του πεδίου καθώς επίσης και τον ηλεκτρονόμο προστασίας εφ’ όσον
απαιτείται.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό του πεδίου καθορίζονται και οι διαστάσεις του διαμερίσματος είτε με διαφορετικές
διαθέσιμες εκδόσεις του διαμερίσματος είτε με δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον διαμερίσματος βοηθητικού
εξοπλισμού στο πάνω μέρος του πεδίου.
Το διαμέρισμα αυτό θα είναι προσβάσιμο, ακόμη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση.

5.3. Διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων ισχύος
Το διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων ισχύος θα βρίσκεται στο κάτω μέρος το πεδίου.
Θα μπορούν να συνδεθούν είτε μονοπολικά είτε τριπολικά καλώδια με μέγιστο σε αριθμό 2 ανά φάση, ανάλογα
με την ονομαστική τάση, τις διαστάσεις των πεδίων και τη διατομή των καλωδίων.
Η εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει να γίνεται εύκολα από την μπροστινή πλευρά του πεδίου. Η πρόσβαση
στο διαμέρισμα θα είναι δυνατή μόνο μετά το κλείσιμο του αντίστοιχου γειωτή και καμία άλλη πρόσβαση δεν
είναι αποδεκτή.

5.4. Διαμέρισμα μπαρών
Το ενιαίο διαμέρισμα μπαρών θα είναι στο πάνω μέρος των πεδίων και θα περιλαμβάνει τρεις παράλληλες
μπάρες, οριζόντια στερεωμένες στους διακόπτες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από χαλκό και φέρουν
μόνωση από PVC. Η πρόσβαση στις μπάρες θα είναι δυνατή, μόνο από πάνω, μετά την αποσυναρμολόγηση
μέρους της οροφής που φέρει προειδοποιητική ένδειξη. Καμία άλλη πρόσβαση στον εν λόγω χώρο δεν είναι
αποδεκτή.

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

6.1. Διακόπτης Φορτίου (Αποζεύκτης)
Ο διακόπτης φορτίου (αποζεύκτης) θα χρησιμοποιεί ως μέσο διακοπής το εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή
σχετική πίεση και δε θα απαιτεί συντήρηση. Θα έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου, θα είναι τοποθετημένος σε
οριζόντια θέση εντός του πεδίου και οι κύριες επαφές του θα είναι ορατές από την μπροστινή πλευρά του
πεδίου ή εναλλακτικά μέσω κατάλληλης ενδεικτικής διάταξης (μιμικό διάγραμμα) που θα παίρνει κίνηση
απευθείας από τον κύριο άξονα χειρισμού θα είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των επαφών του διακόπτη.
Ο διακόπτης φορτίου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 622711, IEC 62271-102, IEC 62271-103 και IEC 62271-105.
Ο διακόπτης θα είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών σύμφωνα με το IEC 62271-103, θα έχει τρεις θέσεις
λειτουργίας κλειστός (Off) - ανοικτός (On) - θέση γείωσης (Earth), θα διαθέτει μηχανισμό διπλού ελατηρίου
2S (διπλός μηχανισμός αποθήκευσης ενέργειας), δύο (2) διαφορετικές υποδοχές για ρύθμιση του διακόπτη είτε
σε θέση λειτουργίας On-Off είτε σε θέση γείωσης, θα είναι πλήρως συναρμολογούμενος και δοκιμασμένος
προτού εξέλθει της γραμμής παραγωγής του.
Θα είναι κατασκευασμένος από δύο μέρη. Το πάνω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από εποξική ρητίνη και το
κάτω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού
όγκου. Επίσης η κατασκευή του διακόπτη θα πρέπει να πληροί τις οδηγίες για στεγανά συστήματα (sealed for
life) χωρίς απαίτηση για επαναπλήρωση αερίου και συντήρηση των κυρίων μερών του για διάρκεια 30 ετών.
Δεν θα είναι αποδεκτοί διακόπτες που στη διάρκεια των 30 ετών απαιτούν επαναπλήρωση με SF6 ή συντήρηση
των κυρίων μερών τους.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262)

Σελίδα 42

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

21PROC008500997 2021-04-21

Η κατασκευή του διακόπτη θα εγγυάται μεταλλική γειωμένη διαμερισματοποίηση (PM: metallic partition)
μεταξύ του χώρου των ζυγών και του χώρου εισόδου των καλωδίων.
Η απόσταση των πόλων του διακόπτη θα πρέπει να είναι 230mm.
Ενσωματωμένα, ο διακόπτης θα πρέπει να φέρει διαιρέτες τάσης για σύνδεση με τις ενδεικτικές λυχνίες
παρουσίας τάσης.
Ο διακόπτης θα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας με προκαθορισμένη τιμή εκτόνωσης που θα εξασφαλίζει τη
διαφυγή αερίου σε περίπτωση υπερπίεσης.
Η μηχανική μανδάλωση της πόρτας του πεδίου, αποτρέπει το άνοιγμα της εάν ο γειωτής είναι εκτός και
αντίστροφα, η μηχανική μανδάλωση της πόρτας αποτρέπει το χειρισμό του διακόπτη εάν η πόρτα είναι ανοιχτή
εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του προσωπικού.
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του διακόπτη φορτίου (αποζεύκτη) θα είναι:

Ονομαστική τάση λειτουργίας

kV

24

Ονομαστική συχνότητα

Hz

50-60

Αντοχή σε τάση συχνότητας 50/60Hz για 1min
•

γραμμή-γραμμή, γραμμή-γη

•

μεταξύ ανοικτών επαφών

kV

50
60

Αντοχή σε κρουστική τάση 1.2KV/50μs
•

γραμμή-γραμμή, γραμμή-γη

•

μεταξύ ανοικτών επαφών

kV

125
145

Ονομαστικό ρεύμα (40οC)

A

630

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου

kA (3 s)

16

Ικανότητα ζεύξης (τιμή αιχμής)

kA

40

Ικανότητα απόζευξης
•

Ενεργό φορτίο

630

•

Μ/Σ εν κενώ

16

•

Γραμμές χωρίς φορτίο

•

Καλώδια χωρίς φορτίο

50

•

Δίκτυα βρόχου

630

A

25

Απόλυτη πίεση SF6

kPa

148

Θερμοκρασία λειτουργίας

⁰C

-5 … 40

IP βαθμός προστασίας

IP2X

Η μηχανική αντοχή της επαφής γραμμής με μηχανισμό 2S (διπλού ελατηρίου) του διακόπτη θα είναι κλάσης
M1 (1.000 μηχανικοί χειρισμοί) και η μηχανική αντοχή της επαφής γείωσης του διακόπτη θα είναι κλάσης M0
(1.000 μηχανικοί χειρισμοί). Η ηλεκτρική αντοχή των επαφών ισχύος του διακόπτη θα είναι κλάσης Ε3 (μέχρι
5 ζεύξεις και 100 αποζεύξεις ονομαστικού ρεύματος) και η ηλεκτρική αντοχή της επαφής γείωσης του διακόπτη
θα είναι κλάσης Ε2 (μέχρι 5 ζεύξεις).
H λειτουργία κλεισίματος και ανοίγματος του διακόπτη θα είναι ανεξάρτητη από τη δύναμη χειρισμού.
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Ο διακόπτης θα διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

• Χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για το διακόπτη φορτίου και το γειωτή.
• Μηχανικό αποκλεισμό εισόδου του χειριστηρίου για το χειρισμό του διακόπτη και του γειωτή (όταν ο
διακόπτης είναι στη θέση On θα αποκλείεται η είσοδος του χειριστηρίου στην υποδοχή χειρισμού του
γειωτή όπως επίσης όταν ο γειωτής είναι σε θέση On θα αποκλείεται η είσοδος του χειριστηρίου στην
υποδοχή χειρισμού του διακόπτη).
• Βοηθητικές επαφές NO/NC, που επιτρέπουν τη σήμανση της κατάστασης του διακόπτη απομακρυσμένα
για τη θέση γραμμής (On-Off) και για τη θέση γείωσης (Earth). Τέσσερις (4) βοηθητικές επαφές NO/NC
θέσης διακόπτη(On-Off) και τέσσερις (4) θέσης γείωσης 16A/230VAC.
• Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης, που ανιχνεύουν την παρουσία τάσης στα καλώδια που
συνδέονται στον διακόπτη σύμφωνες με το πρότυπο IEC 61958.
• Μία (1) κλειδαριά στη θέση γραμμής (On-Off) και μία (1) κλειδαριά στη θέση γείωσης (Earth). Ένα (1)
κλειδί για τη θέση On γραμμής, ένα (1) κλειδί για τη θέση Off γραμμής και ένα (1) κλειδί για τη θέση
γείωσης.
• Υποδοχές για λουκέτα που επιτρέπουν το κλείδωμα του διακόπτη σε θέση On, Off και γειωμένος.
Συμπεριλαμβάνονται τρία (3) λουκέτα κατάλληλα για τις συγκεκριμένες υποδοχές.
• Δείκτης πίεσης αερίου, που προβάλλει μέσω αναλογικού οργάνου την πίεση του αερίου του διακόπτη.
• Πηνίο ανοίγματος των επαφών του διακόπτη. Συνολικός χρόνος ανοίγματος των επαφών του διακόπτη
300ms. Κατανάλωση ισχύος (φόρτιση) 200VA.
Όλοι οι διακόπτες φορτίου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα συνεργάζονται με αυτόματους διακόπτες
ισχύος ή με Μ/Σ τάσης και έντασης θα είναι πάντα τύπου φορτίου και θα μπορούν, τουλάχιστον, να τεθούν
εντός σε τιμή ρεύματος 40 kA peak και θα αντέχουν θερμικά για 3s σε ρεύμα 6kA.

6.2. Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος
Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.) θα είναι κυλιόμενου τύπου, με πολυπολικό σύνδεσμο ταχείας
αποσύνδεσης βοηθητικών κυκλωμάτων.
Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.) θα χρησιμοποιεί ως μέσο διακοπής το εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε
χαμηλή σχετική πίεση και θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Θα είναι τοποθετημένος σε κατακόρυφη θέση εντός
του πεδίου.
Το περίβλημα του κάθε πόλου του διακόπτη θα είναι κατασκευασμένο από εποξική ρητίνη και θα ακολουθεί
τις απαιτήσεις για στεγανά συστήματα (sealed for life) χωρίς απαίτηση για επαναπλήρωση αερίου και
συντήρηση των κυρίων μερών του για διάρκεια 30 ετών.
Η απόσταση των πόλων του διακόπτη θα πρέπει να είναι 230 mm.
Ο διακόπτης θα διαθέτει ενσωματωμένο ρελέ anti-pumping για προστασία του διακόπτη από άσκοπους κύκλους
ανοίγματος και κλεισίματος.
Η ταχύτητα του μηχανισμού λειτουργίας του διακόπτη θα πρέπει είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα και την
ασκούμενη δύναμη χειρισμού του χρήστη. Συγκεκριμένα:
• Μέγιστος χρόνος ανοίγματος – από έναρξη απόζευξης έως διαχωρισμό επαφών - (opening time): 45 ms
• Μέγιστος συνολικός χρόνος διακοπής - από έναρξη απόζευξης έως πλήρη σβέση τόξου - (breaking time):
55-60 ms
• Μέγιστος χρόνος ζεύξης (closing time): 80 ms
Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.) θα είναι εξοπλισμένος με:
• μπουτόν ανοίγματος διακόπτη με δυνατότητα κλειδώματος,
• μπουτόν κλεισίματος διακόπτη με δυνατότητα κλειδώματος,
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• μετρητή χειρισμών

• μηχανική ένδειξη κατάστασης διακόπτη (On-Off),
• οπτική ένδειξη φόρτισης/αποφόρτισης ελατηρίων χειρισμού,
• ενσωματωμένο ή αφαιρετό χειριστήριο για τη φόρτιση του ελατηρίου χειρισμού.
• Τουλάχιστον δύο ζεύγη μεταγωγικών βοηθητικών επαφών ένδειξης κατάστασης διακόπτη (On-Off),
κατάστασης φόρτισης/αποφόρτισης ελατηρίων χειρισμού
• κλειδαριά για θέση του διακόπτη στη θέση Off
• πηνίο απόζευξης (ανοίγματος) που με την ενεργοποίηση του ανοίγει τις επαφές του διακόπτη, για τον
απομακρυσμένο έλεγχο του διακόπτη.
• αισθητήριο ένδειξης χαμηλής/ανεπαρκούς πίεσης του αερίου του διακόπτη.

Θα συνεργάζεται με:
-

Ψηφιακό ηλεκτρονόμο, εξωτερικό, δευτερογενούς προστασίας σύμφωνο με IEC 60255.

-

Τρεις αισθητήρες ρεύµατος
δευτερογενούς προστασίας

πλήρως

συνεργαζόμενους

με

τον

ενσωματωμένο

ηλεκτρονόμο

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του διακόπτη φορτίου (αποζεύκτη) αυτόματου διακόπτη ισχύος θα είναι:
Ονομαστική τάση λειτουργίας

kV

24

Ονομαστική συχνότητα

Hz

50

Αντοχή σε τάση συχνότητας 50/60Hz για 1min

kV

50

Αντοχή σε κρουστική τάση 1.2KV/50μs

kV

125

Ονομαστικό ρεύμα (40οC)

A

630

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου

kA (3 s)

16

Ικανότητα απόζευξης

kA

16

Ικανότητα ζεύξης

kA

40

Η ηλεκτρική και η μηχανική αντοχή του διακόπτη θα είναι 10.000 χειρισμοί.
Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.) θα συνδέεται με ψηφιακό ηλεκτρονικό ηλεκτρονόμο δευτερογενούς
προστασίας «ολοκληρωμένου τύπου» κατάλληλο για προστασία, μέτρηση, έλεγχο και επιτήρηση.
Ο ηλεκτρονόμος δευτερογενούς προστασίας θα είναι εγκατεστημένος είτε επί του Αυτόματου Διακόπτη είτε
στο χώρο του διαμερίσματος Χαμηλής Τάσης του πεδίου, θα παρέχει δε προστασία και θα απενεργοποιεί τον
αυτόματο διακόπτη ισχύος σε σφάλμα υπερφόρτωσης (50), σφάλμα βραχυκύκλωσης με χρονοκαθυστέρηση
(50) και ακαριαία (51) και σφάλμα διαρροής προς γη με χρονοκαθυστέρηση (50Ν) και ακαριαία (51Ν). Επίσης
θα ανιχνεύει το ρεύμα μαγνήτισης του Μ/Σ (Ι2f ) ώστε να αποφεύγονται άστοχες απενεργοποιήσεις του
αυτόματου διακόπτη ισχύος κατά την ηλέκτριση.
Ο ηλεκτρονόμος δευτερογενούς προστασίας θα είναι κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα το
αντίστοιχο IEC (καμπύλες ρεύματος-χρόνου σύμφωνα με το IEC 255-3) και θα διαθέτει:
•

μπουτόν χειρισμού του αυτόματου διακόπτη ισχύος (Open/Close)

•

ενδεικτικά led κατάστασης του ηλεκτρονόμου

•

οθόνη LCD για την απεικόνιση μετρήσεων, εγγραφών, συμβάντων κτλ.
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δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης μετρήσεων και συμβάντων

Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.) θα καλύπτεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών τύπου από
αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα έχει τη διαπίστευση διεθνούς οργανισμού

6.3. Αισθητήρες ρεύματος
Οι αισθητήρες ρεύματος θα είναι πλήρως συνεργαζόμενοι με τον ηλεκτρονόμο δευτερογενούς προστασίας του
Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος (Α.Δ.Ι.), κατάλληλοι για εσωτερική εγκατάσταση, με αντίστοιχα ονομαστικά
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με αυτά του πεδίου, δηλ. τάση λειτουργίας, συχνότητα, στάθμη μόνωσης κλπ. θα
είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 61689-8.
Οι αισθητήρες ρεύματος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 24kV, ονομαστικού ρεύματος μέχρι 630Α,
κατάλληλης σχέσης της ονομαστικής έντασης μετασχηματισμού για μέτρηση και προστασία και κλάσης
ακρίβειας 1/5P30.
Οι αισθητήρες ρεύματος θα γειώνονται στο δευτερεύον (άκρα S1), στο πλησιέστερο σ’ αυτούς σημείο του
ζυγού γείωσης, μέσω εύκαμπτου αγωγού  6 mm2 με πρασινοκίτρινη μόνωση.
Οι αισθητήρες ρεύματος θα καλύπτονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών τύπου από αναγνωρισμένο
εργαστήριο που θα έχει τη διαπίστευση διεθνούς οργανισμού.

6.4. Βοηθητικός εξοπλισμός
Ο βοηθητικός εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις σχετικές παραγράφους του IEC 62271-1 και του IEC 62271-200.
Για την ευκολία αναγνώρισης των κυκλωμάτων ελέγχου, θα υπάρχει σήμανση των καλωδίων και στα δύο άκρα
με προκατασκευασμένο πλαστικό δακτύλιο. Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων θα είναι 2.5mm2 για κυκλώματα
ρεύματος και 1 mm2 για όλα τα υπόλοιπα.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα όργανα, όπως ηλεκτρονόμοι, όργανα μέτρησης κλπ, θα τοποθετούνται στα
διαμερίσματα χαμηλής τάσης.

7. ΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ο νέος Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Ιπποκράτειο» θα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) προκατασκευασμένα πεδία, τα οποία θα
περιέχουν το διακοπτικό υλικό και εξοπλισμό:

7.1 Πεδίο Άφιξης - Εισόδου από ΔΕΗ – Τεμάχιο 1
Το Πεδίο Εισόδου από ΔΕΗ θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό:
• Τρεις (3) μπάρες χαλκού 630Α.
• Διακόπτη φορτίου (αποζεύκτη) SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s με γειωτή σε κοινό κέλυφος και σύμφωνο
με τις προδιαγραφές της §6.1.
• Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
• Τρεις (3) υποδοχές για την εύκολη σύνδεση καλωδίων μέχρι 240mm2 με κατάλληλους εξομαλυντές.
• Θερμαντική αντίσταση 150W/230VAC για την αποφυγή υγρασίας στο εσωτερικό των κυψελών.
Ενδεικτικές διαστάσεις πεδίου: 500 x 900-1.100 x 1.600-1.700mm (Π x B x Y)
Ενδεικτικός τύπος πεδίου: ABB UniSec SDC 500, Merlin Gerin SM6/IM500-LA
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7.2 Πεδίο Παροχής και Προστασίας Μ/Σ με Α.Δ.Ι., δευτερογενή προστασία και μέτρηση έντασης
– Τεμάχια 2
Το Πεδίο Προστασίας Μ/Σ με Α.Δ.Ι. με δευτερογενή προστασία και θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό:
• Τρεις (3) μπάρες χαλκού 630Α.
• Διακόπτη φορτίου (αποζεύκτη) πληρωμένο με SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s με γειωτή σε κοινό κέλυφος
και σύμφωνο με τις προδιαγραφές της §6.1.
• Αυτόματο διακόπτη ισχύος SF6, 24 kV, 630 A, 16kΑ κυλιόμενος με πολυπολικό σύνδεσμο ταχείας
αποσύνδεσης βοηθητικών κυκλωμάτων και σύμφωνο με τις προδιαγραφές της §6.2.
• Γειωτή καλωδίων 16Ka/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας μηχανικά αλληλομανδαλωμένο με
το Διακόπτη φορτίου.
• Έναν (1) ηλεκτρονόμο Η/Ν δευτερογενούς προστασίας θα παρέχει προστασία και θα απενεργοποιεί
τον αυτόματο διακόπτη ισχύος σε σφάλμα υπερφόρτωσης (50), σφάλμα βραχυκύκλωσης με
χρονοκαθυστέρηση (50) και ακαριαία (51) και σφάλμα διαρροής προς γη με χρονοκαθυστέρηση (50Ν)
και ακαριαία (51Ν). Επίσης θα ανιχνεύει το ρεύμα μαγνήτισης του Μ/Σ ( Ι2f ) ώστε να αποφεύγονται
άστοχες απενεργοποιήσεις του αυτόματου διακόπτη ισχύος κατά την ηλέκτριση και σύμφωνο με τις
προδιαγραφές της §6.2.
• Τρεις (3) αισθητήρες ρεύματος (έντασης) πλήρως συνεργαζόμενους με τον ηλεκτρονόμο
δευτερογενούς προστασίας του Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος (Α.Δ.Ι.) και σύμφωνους με τους
• Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
• Τρεις (3) υποδοχές για την εύκολη σύνδεση καλωδίων μέχρι 240mm2 με κατάλληλους εξομαλυντές.
•

Γειωτή καλωδίων 24KV, 50/125kV, 16kA/1sec με δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωμα.
• Θερμαντική αντίσταση 150W/230VAC για την αποφυγή υγρασίας στο εσωτερικό των κυψελών.

Ενδεικτικές διαστάσεις πεδίου: 750 x 1180-1.220 x 1.600-1.700mm (Π x B x Y)
Ενδεικτικός τύπος πεδίου: ABB UniSec SBC 750, Merlin Gerin SM6/DM1-A

Επί του πηνίου απόζευξης του Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος στο πεδίο προστασίας του Μ/Σ θα επενεργούν
επίσης και οι υφιστάμενες συσκευές προστασίας (π.χ. πηνίο BUCHHOLZ, θερµόµετρο κτλ.) του Μ/Σ. Συνεπώς
θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και του
υφιστάμενου πίνακα προστασίας Μ/Σ του Ηλεκτρικού Υποσταθμού του Νοσοκομείου για την ασφαλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μ/Σ Μ.Τ.
Στον εξοπλισμό του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση του υφιστάμενου
πίνακα προστασίας των δύο (2) Μ/Σ Μ.Τ. 1000ΚVA του Νοσοκομείου.
Η προστασία του κάθε Μ/Σ (Buchholz , θερμόμετρο κτλ.) θα εγκατασταθεί είτε σε ξεχωριστό μεταλλικό κιβώτιο
και για τους δύο Μ/Σ είτε στο διαμέρισμα Χ.Τ. του κάθε πίνακα Μ.Τ. του Μ/Σ.
Θα υπάρχουν αντίστοιχα ρελέ για την προειδοποίηση (alarm) και για τη θέση εκτός (trip) του αντίστοιχου
Α.Δ.Ι. του Μ/Σ. Επίσης θα προβλεφθεί επαφή για σήμανση συναγερμού (σειρήνα).
Στην πρόσοψη θα υπάρχουν αντίστοιχες οπτικές σημάνσεις προειδοποιήσεων (alarms) και θέσης εκτός (trips).
Oι σημάνσεις των trips θα είναι αυτοσυγκρατούμενες και θα υπάρχουν κομβία (buttons) επαναφοράς και
παύσης της σειρήνας.
Τέλος θα υπάρχει εντολή εκτός (intertrip) του Α.Δ.Ι. του κάθε Μ/Σ.
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9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Θα αντικατασταθούν όλα τα καλώδια Μέσης Τάσης του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του
Νοσοκομείου μετά των αντίστοιχων ακροκιβωτίων, θα τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και
θα συνδεθούν σε μονοπολικά ακροκιβώτια στο κάτω μέρος της κυψέλης των πεδίων. Μετά την τοποθέτηση
των καλωδίων το κάτω μέρος των κυψελών θα κλειστεί. Συγκεκριμένα:
• Τα καλώδια από το Πεδίο του Αυτομάτου Διακόπτη Ισχύος Μ.Τ. του Υποσταθμού Δ.Ε.Η. μέχρι το Πεδίο
Εισόδου ΔΕΗ του νέου Πίνακα Μ.Τ. του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του Νοσοκομείου
-

Μήκος όδευσης 15μ. (περίπου)

-

Αριθμός καλωδίων: 4 (3 + 1 εφεδρικό)

-

Διατομή καλωδίων: 95mm²

• Τα καλώδια από τα Πεδία Προστασίας Μ/Σ του νέου Πίνακα Μ.Τ. του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού
(Υ/Σ) του Νοσοκομείου μέχρι τους Μ/Σ του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (Υ/Σ) του Νοσοκομείου
-

Μήκος όδευσης 8μ. για κάθε Μ/Σ (περίπου)

-

Αριθμός καλωδίων: 4 (3 + 1 εφεδρικό)

-

Διατομή καλωδίων: 70mm²

Τα καλώδια Μέσης Τάσης θα είναι τύπου N2XSY,CU/XLPE/CWS/PVC,βραδύκαυστα, μονοπολικά, με πολύκλωνο
χάλκινο αγωγό, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 12/24kV, με ημιαγώγιμη θωράκιση αγωγού, XLPE μόνωση,
ημιαγώγιμη θωράκιση μόνωσης, μεταλλική θωράκιση με σύρματα χαλκού, εξωτερικό μανδύα PVC και σύμφωνα
με τα IEC 60502, VDE 0276 και HD 620 S1
Τα ακροκιβώτια των καλωδίων Μέσης Τάσης θα είναι θερμοσυστελλόμενου τύπου, κατάλληλα για εσωτερική
εγκατάσταση, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 24kV και δοκιμασμένα σύμφωνα με τα CELENICHD629 και IEEE48.
Τα καλώδια μετά την εγκατάσταση τους θα δοκιμαστούν σύμφωνα με το IEC 60502 σε τάση 36KV χαμηλής
συχνότητας (VLF) για 15min.

10. ΔΟΚΙΜΕΣ
10.1 Δοκιμές τύπου κατά IEC62271-200
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει με το φάκελο της προσφοράς πιστοποιητικά τύπου του
προσφερόμενου εξοπλισμού από αναγνωρισμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού που είναι
διαπιστευμένα από διεθνή οργανισμό κατ’ ελάχιστο για τις δοκιμές που ακολουθούν.
• δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση (impulse dielectric tests),
• δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (temperature rise tests),
• δοκιμή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests),
• δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric tests),
• δοκιμές μηχανικής λειτουργίας και στιβαρότητας (mechanical operating tests),
• επαλήθευση του βαθμού προστασίας (verification of the degree of protection),
• επαλήθευση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (verification of electromagnetic compatibilty).
• επαλήθευση ικανότητας κλεισίματος και διακοπής (verification of making and breaking capacity) των
διακοπτών και των Α.Δ.Ι.
• Δοκιμή αντοχής του πίνακα σε εσωτερικό τόξο (Κατηγορία IAC: AFLR) 12,5kΑ/1sec
• Δοκιμή αντοχής σε σεισμική ταλάντωση με επιτάχυνση έως και 1g (κατηγοριοποίηση στη ζώνη UBC 4
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σύμφωνα με ΙΕΕΕ 693 Seismic Qualification)

• Δοκιμή του ηλεκτρονόμου προστασίας σύμφωνα με το IEC 60255

10.2 Δοκιμές σειράς κατά IEC62271-200
Οι δοκιμές σειράς του Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο και θα είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει σχετικό πρωτόκολλο που θα αναφέρει ότι εκτελέστηκαν κατ’ ελάχιστο οι
ακόλουθες δοκιμές, όπως ορίζει το IEC 62271-200:
• δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 50kV/50Hz – 1min (power frequency dielectric
test),
• διηλεκτρική δοκιμή των βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου 1Kv/50Hz (dielectric test on auxiliary and
control circuit),
• επαλήθευση της ορθότητας συρματώσεων (verification of the correct wiring),
• έλεγχος αλληλομανδαλώσεων
• οπτικός έλεγχος
• δοκιμή μηχανικής λειτουργίας (mechanical operation tests).
Το πιστοποιητικό δοκιμών σειράς θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την εγκατάσταση των πινάκων.

11. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ/Σ Μ.Τ.
Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες μετρήσεις στον εξοπλισμό M.T. του κεντρικού Υ/Σ του Νοσοκομείου:
• Αντίσταση μόνωσης IR του κάθε μετασχηματιστή με εφαρμογή τάσης 10 KV για τη μέση τάση και 1 KV
για τη χαμηλή τάση σύμφωνα με τον κανονισμό IEEE STD 43-2000,
• Λόγου διηλεκτρικής απορρόφησης (DAR) του κάθε μετασχηματιστή με εφαρμογή τάσης 10 KV,
• Μέτρηση του δείκτη πόλωσης (PI) του κάθε μετασχηματιστή και των καλωδίων με εφαρμογή τάσης 10
KV,
• Μέτρηση του σχέσης ή λόγου μετασχηματισμού του κάθε μετασχηματιστή,
• Μέτρηση της ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων του κάθε μετασχηματιστή με ένταση DC,
• Μέτρηση του ρεύματος διεγέρσεως του κάθε μετασχηματιστή,
• Μέτρηση της εφαπτομένης δέλτα (tanδ) του κάθε μετασχηματιστή με εφαρμογή τάσης 10KV,
• Μέτρηση της τάσης βραχυκύκλωσης του κάθε μετασχηματιστή,
• Μέτρηση της συνδεσμολογίας (Vector group) του κάθε μετασχηματιστή.

Επίσης,
• Θα πραγματοποιηθεί δοκιμή του Πίνακα μέσης τάσης μετά την εγκατάσταση του σε τάση βιομηχανικής
συχνότητας 40 KV για 1 min.
• Θα ρυθμιστούν και θα ελεγχθούν οι ηλεκτρονόμοι δευτερογενούς προστασίας με κλιμάκωση σε σχέση
με την προστασία του κεντρικού υποσταθμού.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί:
• Έλεγχος των καλωδίων μέσης τάσης με τάση χαμηλής συχνότητας VLF η μέτρηση θα πραγματοποιηθεί
εφαρμόζοντας τάση 3UO δηλ. 36 KV.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262)

Σελίδα 49

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

21PROC008500997 2021-04-21

Τα όργανα και οι συσκευές θα είναι διακριβωμένες από εργαστήρια με διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 17025,
τα πιστοποιητικά διακρίβωσης θα είναι σε ισχύ και θα κατατεθούν στο φάκελο του διαγωνισμού.
Εάν τα όργανα και οι συσκευές δεν είναι στην κατοχή του υποψήφιου Αναδόχου αυτός έχει τη δυνατότητα να
τα ενοικιάσει, ο δε ενοικιαστής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρετε ότι τα ανωτέρω
όργανα και συσκευές είναι στην κατοχή του, είναι διακριβωμένες από εργαστήριο σύμφωνα με το ISO 17025,
τα πιστοποιητικά διακρίβωσης θα είναι σε ισχύ και θα κατατεθούν στο φάκελο του διαγωνισμού.

12. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ο Πίνακας Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης που θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
• Μονογραμμικά σχέδια.
• Σχέδια όψεων, κατόψεων, πλαγίων όψεων υπό κλίμακα, με τα βάρη κάθε πεδίου, τις ακριβείς θέσεις
εισόδου των καλωδίων και τις θέσεις των κοχλιών δεσίματος των πεδίων στις βάσεις τους.
• Συνδεσμολογικά κυκλωματικά σχέδια αυτοματισμού, προστασίας και μετρήσεων.
• Λίστα κλεμμών.
• Πρωτόκολλα των δοκιμών (ή έκθεση δοκιμών) που έχουν εκτελεστεί από τον κατασκευαστή του πίνακα
σε πρωτότυπη ενυπόγραφη έκδοση.
• Φυλλάδια των κατασκευαστών υλικού για όλα τα κύρια και δευτερεύοντα υλικά.
• Οδηγίες χρήσης των διακοπτικών στοιχείων Μ.Τ.
• Οδηγίες προγραμματισμού - ρύθμισης των ηλεκτρονόμων προστασίας και των πολυοργάνων καθώς και
οι χαρακτηριστικές καμπύλες προστασιών, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλειών τήξης Μ.Τ.
• Περιγραφή των πιθανών μανδαλώσεων.
• Βασικές οδηγίες συντήρησης.
• Βασικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την εγκατάσταση, μεταφορά, χρήση και αποθήκευση.
• Τιμές ρύθμισης των προστασιών και γενικά όλων των βαθμονομημένων στοιχείων.

13. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
▪

Πιστοποιητικό διασφάλισης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO
9001:2008 ή νεότερο στη Μελέτη, Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη
Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Ροηφόρων Αγωγών.

▪

Πιστοποιητικό διασφάλισης Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 στην Εγκατάσταση, Συντήρηση και Τεχνική
Υποστήριξη Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης και Ροηφόρων
Αγωγών.

▪

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης ISO 14001:2001

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στη μελέτη, σχεδιασμό,
κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση πινάκων Μ.Τ. καταθέτοντας βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον
τριών (3) αντίστοιχων έργων κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης Πινάκων M.T., τα τελευταία πέντε
(5) έτη.
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) ελέγχους,
δοκιμές και μετρήσεις για το σύνολο των απαιτουμένων μετρήσεων και δοκιμών όπως αυτές αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους τα τελευταία τρία (3) έτη καταθέτοντας βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή ο συνεργαζόμενος κατασκευαστής των πινάκων Μ.Τ. θα πρέπει να διαθέτει την άδεια
(license) του οίκου κατασκευής του εξοπλισμού.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, εάν δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, θα πρέπει να αποδείξει ότι ο προμηθευτής των
πινάκων έχει κατασκευάσει τουλάχιστον τρία (3) ίδια ή αντίστοιχα με τον προσφερόμενο εξοπλισμό Πεδία
M.T. τα οποία και βρίσκονται σε λειτουργία καταθέτοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής λειτουργίας
Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής του Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των συσκευών που θα πραγματοποιήσει
τις δοκιμές και ελέγχους μετά την εγκατάσταση των πινάκων Μέσης Τάσης όπως και των καλωδίων Μέσης
Τάσης ήτοι:
•

Δοκιμή του πίνακα σε τάσης βιομηχανικής συχνότητας για 1 min στα 40 KV.

•

Ρύθμιση και έλεγχο των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας

•

Δοκιμή αντοχής των καλωδίων με τάση VLF

Τα πάρα πάνω πιστοποιητικά και εμπειρία θα τοποθετηθούν στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου
Αναδόχου, τα δε δελτία ελέγχου του Πίνακα Μ.Τ. θα παραδοθούν αμέσως μετά την εγκατάσταση του και πριν
τη θέση του σε λειτουργία.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου
ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης χώρας προέλευσης, με συνεχή παρουσία (πώληση, τεχνική υποστήριξη,
ανταλλακτικά κτλ.) στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Ενδεικτικοί οίκοι ABB, Merlin Gerin, Siemens
κτλ.
Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από τον ελάχιστο δυνατό αριθμό
κατασκευαστικών οίκων για λόγους κατασκευαστικής αξιοπιστίας, ομοιομορφίας και ευκολίας μελλοντικά στην
ανεύρεση ανταλλακτικών.

14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει πρόγραμμα συντήρησης του Πίνακα Μ.Τ.
Ο Ανάδοχος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει τη δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης του Πίνακα
Μ.Τ. και ανταπόκρισης σε κλήση από την Υπηρεσία εντός δύο ωρών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τον προσφερόμενο Πίνακα και Καλώδια Μέσης
Τάσης (Μ.Τ.) για δύο (2) έτη τουλάχιστον για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη
εξωτερική αιτία. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την
αποκατάσταση των βλαβών.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών του προσφερόμενου Πίνακα Μ.Τ. για δέκα (10) έτη.

15. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραδώσει τον Πίνακα Μ. Τ., τα καλώδια Μ.Τ. και τον Πίνακα Προστασίας
των Μ/Σ σε πλήρη και κανονική λειτουργία και διασυνδεδεμένο με τον Υποσταθμό Μέσης Τάσης Δ.Ε.Η. του
Νοσοκομείου, τους δύο (2) υφιστάμενους Μ/Σ 1000KVA του Υ/Σ του Νοσοκομείου και τον πίνακα ελέγχου και
προστασίας αυτών. Για αυτό το σκοπό θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, δοκιμές και ελέγχους για
την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες
αποσύνδεσης, αποξήλωσης και μεταφοράς του υφιστάμενου πίνακα Μ.Τ. και των υφιστάμενων καλωδίων Μ.Τ.
σε αποθηκευτικό χώρο του Νοσοκομείου και στη συνέχεια η μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
(ΟΔΔΥ) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
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Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Διακοπή ηλεκτροδότησης του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού από τη Μέση Τάση
• Αποσύνδεση και αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα Μ.Τ.
• Μεταφορά υφιστάμενου πίνακα Μ.Τ. όπως αναφέρεται ανωτέρω.
• Εγκατάσταση νέου πίνακα Μ.Τ. και διασύνδεσή του με τον Υποσταθμό Μ.Τ. ΔΕΗ και τους
μετασχηματιστές του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού (με αντικατάσταση των καλωδίων από τους
αυτόματους διακόπτες του νέου πίνακα Μ.Τ. μέχρι τους Μ/Σ)
• Τροφοδοσία του νέου πίνακα Μ.Τ. και έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης.
• Ρυθμίσεις των διατάξεων προστασίας του νέου πίνακα Μ.Τ.
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά (καλώδια, ακροκιβώτια, εσχάρες, σιδηρουργικές
εργασίες τροποποίησης υφιστάμενης βάσης πίνακα Μ.Τ. κτλ) που θα απαιτηθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση
της εγκατάστασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες
εργασίες με άτομα εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα για τις προβλεπόμενες εργασίες.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης του νέου Πίνακα Μ.Τ. η τροφοδότηση των
ηλεκτρικών φορτίων του Νοσοκομείου θα πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών του Νοσοκομείου. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δε θα πρέπει να υπερβεί τις 10 ώρες και οι
εργασίες θα πραγματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν εντός Σαββάτου ή/και Κυριακής και εκτός γενικής
εφημερίας του Νοσοκομείου. Συνεπώς, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει ικανό αριθμό προσωπικού ώστε η
ολοκλήρωση των εργασιών να πραγματοποιηθεί εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου και χωρίς επιπλέον
καθυστέρηση.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού του
Νοσοκομείου με επιτόπου επίσκεψη στο χώρο, να προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Τεχνική
Υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δεσμεύεται ότι τα είδη που προσφέρει μπορούν
να εγκατασταθούν στον υφιστάμενο αυτό χώρο. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, θα τοποθετηθεί στον φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου.
Η εκτέλεση των εργασιών για την εγκατάσταση του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) θα πραγματοποιηθεί με
την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει, χωρίς επιπλέον τίμημα, οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό – αυτοματισμό απαιτείται
έστω και αν αυτός δεν περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές για να λειτουργεί
σωστά και με ασφάλεια ο Πίνακας Μ.Τ. που θα προμηθεύσει και τοποθετήσει.
Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται σαφώς η οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση του
προσφερόμενου εξοπλισμού (μάρκα, τύπος, κωδικός κτλ.) όπως αυτός έχει διατυπωθεί στην τεχνική προσφορά
του Αναδόχου.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία ορίζεται σε
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
Η διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου θα δύναται να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο
με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ακριβές
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών που αφορούν τη σχεδίαση, κατασκευή, παραγγελία,
έλεγχο, δοκιμές, εγκατάσταση-παράδοσης-θέσης σε λειτουργία του Πίνακα Μ.Τ. που θα αποτελέσει τμήμα της
σύμβασης. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εργασιών δύναται να διαφοροποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας και
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου.
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Συγκεκριμένα, η οριστική σχεδίαση του Πίνακα Μ.Τ., η επιλογή και η παραγγελία των υλικών που θα
ενσωματωθούν στο Αυτόματο Ηλεκτρικό Πεδίο θα πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου, πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στη φάση παραγγελία-κατασκευής του.
Μετά τον έλεγχο του Πίνακα Μ.Τ. στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και εφόσον η κατασκευή και λειτουργία
αυτού είναι σύμφωνες με την τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης η Τεχνική Υπηρεσία
θα εγκρίνει την τοποθέτηση και εγκατάσταση του στο Νοσοκομείο διαμορφώνοντας από κοινού με τον
Ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εγκατάστασης του Πίνακα Μ.Τ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες
πριν την ακριβή ημερομηνία εγκατάστασής του στο Νοσοκομείο, ώστε να είναι δυνατή η προετοιμασία όλων
των απαραίτητων υποδομών εκ μέρους του Αναδόχου και του Νοσοκομείου.

16. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τους ηλεκτρολόγους τεχνικούς και μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου στο χειρισμό και λειτουργία του Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΧΤ ΔΕΗ-ΗΖ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τα υλικά και τις εργασίες για την
κατασκευή και εγκατάσταση ενός πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. στον Κεντρικό Ηλεκτρικό Υποσταθμό του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».
Σκοπός της αντικατάστασης είναι ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου, η
αποφυγή βλαβών της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού, η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και
γενικότερα η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια Σαββάτου και Κυριακής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα
καθορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί ένα (1) νέο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. 800Α/50κΑ και εξωτερικών
διαστάσεων Π×Υ×Β 750 × 2000 × 600mm που θα περιέχει:
• Ένα (1) τριπολικό αυτόματο διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 800A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας.
• Δύο (2) τριπολικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 630A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας.
• Δύο (2) τριπολικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 400A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας.
• Μπάρες χαλκού διατομής 40mm×10mm ανά φάση, 40mm×10mm για τον ουδέτερο και 40mm×10mm
για τη γείωση με μονωτήρες για αντοχή στα 50kA/1s
• Τρεις (3) μετασχηματιστής εντάσεως 800/5Α με κλέμες δοκιμών.
• Ένδεκα (11) τριπολικές ασφαλειοθήκες 32/2A.
• Ένα (1) ψηφιακό πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών.

2.2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΙΝΑΚΑ
Το μεταλλικό πλαίσιο του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα είναι επιδαπέδιου τύπου, κατάλληλο για ελεύθερη
έδραση στο δάπεδο, κατασκευασμένο από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα (χαλυβδοέλασμα
DKP) πάχους 2mm. O πίνακας θα είναι τύπου κλειστού ερμαρίου με σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνιά) 40mm
x 40mm x 4mm. Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα πρέπει να είναι προσθαφαιρετό (τύπος
ενιαίου ταμπλά).
Η μετωπική θύρα θα είναι αδιαφανής, θα έχει μεντεσέδες και κλειδαριά και θα εφάπτεται πολύ καλά σε όλα τα
σημεία του κύριου σώματος του πίνακα. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι
ώστε να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο στεγανοποίησης ελάχιστου πλάτους 1cm.
Στο εσωτερικό του πίνακα θα γίνει πρόβλεψη για τη στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν με την τοποθέτηση
ειδικών στηριγμάτων από γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται
από την πάνω πλευρά του που θα διαθέτει μετακινούμενη μεταλλική πλάκα που θα επιτρέπει την εισαγωγή
των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών.
Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές του πίνακα θα είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαμαρίνες, οι οποίες θα
εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη.
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Ο πίνακας θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλες μάπες ώστε να μπορεί να υπερυψωθεί χωρίς να σημειώνεται
η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική καταστροφή της μεταλλικής κατασκευής και θα είναι
εγκατεστημένος πάνω σε μεταλλική βάση στήριξης ύψους 15 ως 20cm για την πραγματοποίηση και προστασία
της όδευσης των καλωδίων από το κάτω μέρος του πίνακα.
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένων διαστάσεων μεταλλικά ερμάρια από γαλβανισμένη
λαμαρίνα πάχους 12/10 που θα στηρίζεται σε ορθοστάτες από λαμαρίνα πάχους 15/10, με αφαιρούμενα πλαϊνά
συνδεδεμένα μεταξύ τους σε μία κατασκευή, σύμφωνα με το πρότυπο EN60439-1.
Η τοποθέτηση των συσκευών του πίνακα θα γίνεται με στηρίγματα ικανής αντοχής για το βάρος των συσκευών
χωρίς παραμόρφωση και ανθεκτικά στις ταλαντώσεις και με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η
αναπτυσσόμενη θερμοκρασία και να διευκολύνεται η απαγωγή θερμότητας. Η θέση του διακοπτικού
εξοπλισμού θα είναι ορατή από την μπροστινή πλευρά του πίνακα ώστε ο χειρισμός του να γίνεται από την
μπροστινή πλευρά.
Όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη του πεδίου θα έχουν ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο
και με τον αγωγό γείωσης του πεδίου και σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πόρτες, ανοιγμένες μετώπες
κτλ.) θα τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ. πλεξούδα γείωσης) διατομής 6mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 603645-54
Ο πίνακας θα έχει αντιδιαβρωτική προστασία και θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος με χρήση σκόνης
εποξειδικού πολυεστέρα με ελάχιστο πάχος 50 μm και τυποποιημένη χρωματική απόχρωση RAL η οποία θα
αποφασιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Η κατασκευή του πίνακα θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ’ αυτόν όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως,
ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη
αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των παρακείμενων οργάνων
και να διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη θερμότητα κατά την λειτουργία
της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των τοιχωμάτων του πίνακα προς τα ανοίγματα του
καλύμματος.
H ονομαστική τάση μόνωσης και η ονομαστική αντοχή σε βραχυκύκλωμα του πίνακα θα είναι 690 VAC και 50
kA τουλάχιστον αντίστοιχα.

2.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•

Κλειστού τύπου

•

Τριπολικοί (3P)

•

Ονομαστικής ένταση ρεύματος λειτουργίας (In ) 800A, 630A και 400A

•

Ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία από υπερένταση 0,4÷1x In

•

Ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία από στιγμιαίο βραχυκύκλωμα 1÷10x In και βραχυκύκλωμα με
χρονική καθυστέρηση 1÷10x In .

•

Ικανότητα διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA στα 380÷415V (Rated Ultimate Short-Circuit
Breaking Capacity Icu)

•

Ονομαστικής τάσης μόνωσης 800V (Rated insulation voltage Ui) και ονομαστικής κρουστικής αντοχής
τάσης 8kV (Rated impulse withstand voltage Uimp).

•

Ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 VAC και συχνότητας 50 Hz.

•

Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι λειτουργίας): 10000

•

Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι λειτουργίας): 2000
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•

Να διαθέτει βοηθητική επαφή σήμανσης θέσης και σφάλματος του διακόπτη.

•

Σύμφωνοι με τα πρότυπα IEC 60947-2 και ΕΝ60947-2.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι γνωστού ευρωπαϊκού ή αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου.
Ενδεικτικοί τύποι ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ισοδύναμο

2.4. ΨΗΦΙΑΚO ΠΟΛΥΟΡΓΑΝO ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Τo ψηφιακό πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα είναι
κατάλληλο για τη μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών τριφασικών δικτύων 3x400V με ουδέτερο.
Το ψηφιακό πολυόργανο θα είναι τύπου πίνακα και κατάλληλο για την τοποθέτησή του στην πόρτα του πίνακα,
θα διαθέτει οθόνη LCD για την απεικόνιση των ηλεκτρικών μεγεθών, οπτικές ενδείξεις (led) κατάστασης
λειτουργίας, απεικόνισης και σφάλματος, πλήκτρα χειρισμού και παραμετροποίησης λειτουργίας και δύο (2)
προγραμματιζόμενες εξόδους για απομακρυσμένη μέτρηση κατανάλωσης ή ως έξοδοι συναγερμού.
Το ψηφιακό πολυόργανο θα έχει τη δυνατότητα απεικόνισης των στιγμιαίων, ελάχιστων, μέγιστων και μέσου
όρου τιμών των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών.
Το ψηφιακό πολυόργανο θα παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρικών παραμέτρων του δικτύου: τάση
φάσης-φάσης, τάση φάσης-ουδετέρου, ρεύμα φάσης, ρεύμα ουδετέρου, συχνότητα, του συντελεστή ισχύος,
της πραγματικής-άεργου-φαινόμενης ισχύος/ενέργειας.
Το ψηφιακό πολυόργανο του ηλεκτρικού πίνακα θα έχει τα ακόλουθα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Τάση λειτουργίας: 230VAC ±10%, 45-65Hz
• Τύπος δικτύου: 3 φάσεις και ουδέτερος (3x400V+Ν)
• Μετρούμενη τάση εισόδου 10-300VAC (L-N) RMS, 10-500VAC (L-L) RMS
• Μετρούμενο ρεύμα εισόδου 50mA-5A RMS
• Εύρος μέτρησης τάσης 10-500V (απευθείας), 10-250KV (με Μ/Σ τάσης) και εύρος μέτρησης ρεύματος:
50mA-5A (απευθείας), 50mA-6.000A (με Μ/Σ ρεύματος)
• Εύρος μέτρησης συχνότητας: 20-90Hz
• Ακρίβεια μέτρησης τάσης ±0.5%, ρεύματος ±0.5% και συχνότητας ±0.2%.
• Απεικόνιση μετρήσεων σε οθόνη LCD ή LED.
• Δυνατότητα αποστολής δεδομένων μετρήσεων μέσω θύρας επικοινωνίας (RS485, κτλ.) και
πρωτοκόλλου επικοινωνίας (Modbus RTU, κτλ).
• Προστασία συσκευής: Διπλή μόνωση, Κατηγορία μέτρησης ΙΙΙ
• Θερμοκρασία λειτουργίας 0 … 50 °C
• Βαθμός προστασίας: IP40
• IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1.

Η μέτρηση του ρεύματος θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων Μ/Σ έντασης στα καλώδια των φάσεων.
Η τροφοδοσία του ψηφιακού πολυόργανου μέτρησης θα γίνεται από μικροαυτόματη ασφάλεια μεγέθους
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Το ψηφιακό πολυόργανο θα είναι γνωστού ευρωπαϊκού ή αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί
τύποι ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ισοδύναμο.
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2.5. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Οι μετασχηματιστές εντάσεως του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα είναι δακτυλιοειδούς τύπου, κατάλληλοι
για την τροφοδότηση ενδεικτικών οργάνων (αμπερομέτρων) και στήριξη με βίδες ή σε ράγα.
Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος και θα
είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα IEC/EN 60044-1, και VDE 0414-44-1.
Τα τεχνικά στοιχεία των μετασχηματιστών εντάσεως θα είναι:
• Σχέση μετασχηματισμού 800/5A.
• Κλάση ακρίβειας 1%.
• Τάση λειτουργίας 720VAC.
• Τάση δοκιμής 3 kV AC (1min)
• Συχνότητα 50/60Hz
• Συνεχής υπερένταση 1,2 x In
• Στιγμιαία υπερένταση 60 x In
• Θερμοκρασία λειτουργίας -10...50°C

Κάθε μετασχηματιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο τύπος, η σχέση
μετασχηματισμού, το ονομαστικό φορτίο κτλ.
Οι μετασχηματιστές έντασης θα είναι γνωστού ευρωπαϊκού ή αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί
τύποι ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ισοδύναμο.

2.6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Η διανομή ενέργειας μέσα στο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα γίνεται χρησιμοποιώντας χάλκινους ζυγούς
(μπάρες) για κάθε φάση και τον ουδέτερο, σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη, τοποθετημένοι με οριζόντια
την μεγάλη πλευρά της διατομής τους. Μετά την τοποθέτησή τους και την εκτέλεση των συνδέσεων, θα
μονωθούν με εποξειδικές ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν με αντίστοιχα χρώματα όμοια για τη
διάκριση των φάσεων φέροντας τις ενδείξεις R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, ανά 1,50 m περίπου. Εναλλακτικά η
μπάρα ουδετέρου μπορεί να είναι παράλληλη με την μπάρα της γείωσης.
Οι ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου, καθαρότητας
τουλάχιστον 99,9% και τυποποιημένης ορθογωνικής διατομής. Η διατομή των ζυγών διανομής θα πρέπει να
είναι επαρκής για τη μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερμοκρασίας
όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις ηλεκτρικές και μηχανικές καταπονήσεις σε
πλήρη ισχύ βραχυκυκλώματος. Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γίνει
λαμβάνοντας υπόψη το ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωμα, την
επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας και το βαθμό προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα.
Η στήριξη των ζυγών θα γίνεται με χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων και σε κατάλληλες θέσεις ώστε να
εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε
βραχυκύκλωμα). Το υλικό κατασκευής των μονωτήρων θα είναι ανθεκτικό στη φωτιά (αυτοσβενόμενο) και
στη θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με το IEC 60695-2.1. Οι ζυγοί θα
προστατεύονται έναντι τυχαίας επαφής με αφαιρούμενα φύλλα διάφανου πλεξιγκλάς, στερεωμένου
κατάλληλα.
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2.7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΡΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ-ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.

Το Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα φέρει συνεχή ζυγό γειώσεως, ο οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος του και
προς τον οποίο θα συνδέεται όλος ο πίνακας. Ο ζυγός γείωσης θα είναι διαστάσεων ίδιων με αυτές των μπαρών
των φάσεων. Θα συνδεθεί αγώγιμα προς τη σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις στήριξης της, θα γειωθεί πάνω
στο δίκτυο γειώσεως και θα συνδεθούν με αυτήν οι αγωγοί γείωσης των γραμμών που αναχωρούν καθώς και
το εσωτερικό μέρος του ερμαρίου. Η μπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις για την
εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα.
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του διακοπτικού
υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ.) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο
και με τον αγωγό γείωσης του πεδίου εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του.
Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός
προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54.
Η μπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων με αυτές των μπαρών των φάσεων και θα συνδέονται σε
αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραμμών του πίνακα που χρησιμοποιούν ουδέτερο.

3. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕΗ-ΗΖ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ
Το νέο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα τοποθετηθεί δίπλα από το πεδίο Η1.6 και πίσω από το πεδίο Δ1.1 των
πεδίων Χ.Τ. του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού του Νοσοκομείου.
Το νέο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα διασυνδεθεί με το υφιστάμενο Μεταγωγικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ του
Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα θα τροφοδοτηθεί από τον υφιστάμενο εφεδρικό διακόπτη 800A του Μεταγωγικού
Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ του Νοσοκομείου.
Για την ανωτέρω διασύνδεση θα εγκατασταθούν τα ακόλουθα καλώδια:
• ΝΥΥ 1x240mm2 (2 ανά φάση)
• ΝΥΥ 1x240mm2 (1 για τον ουδέτερο)
Τα ανωτέρω καλώδια θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες μεταλλικές εσχάρες επαρκούς μεγέθους για τις διατομές
και τα βάρη των καλωδίων που θα είναι στηριγμένες επί της οροφής του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού
του Νοσοκομείου.
Η γείωση του νέου Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα πραγματοποιηθεί από τα διπλανά πεδία Χ.Τ. του Υποσταθμού.
Το μήκος της όδευσης των καλωδίων από το υφιστάμενο Μεταγωγικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ μέχρι το νέο Πεδίο ΔΕΗΗΖ Χ.Τ. είναι περίπου 18 μέτρα.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά (καλώδια, εσχάρες, στηρίγματα, δεματικά, ταινίες κτλ.) και η εργασία για τη
διασύνδεση του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. με το υφιστάμενο Μεταγωγικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ του
Νοσοκομείου
Επίσης, στο νέο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα συνδεθούν οι υφιστάμενες παροχές ΔΕΗ-ΗΖ Νο2
Οκταώροφου Κτιρίου και Παροχή ΔΕΗ-ΗΖ Νο7 Κτιρίου Έβρου. Οι συγκεκριμένες παροχές θα αποσυνδεθούν
από τους διακόπτες των πεδίων Η1.3 και Η1.6 αντίστοιχα και θα μεταφερθούν στο νέο Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. Θα
διατηρηθούν τα υφιστάμενα καλώδια των παροχών και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις
για τη μεταφορά και σύνδεσή τους στο νέο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. Η παροχή Νο7 Κτιρίου Έβρου θα
συνδεθεί σε αυτόματο διακόπτη 400A και η παροχή Νο2 Οκταώροφου Κτιρίου θα συνδεθεί σε αυτόματο
διακόπτη 630A του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Το Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. και όλα τα εξαρτήματά του θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιμα την περίοδο που
κατασκευάζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
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Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου στα εργαστήρια του προμηθευτή του
εξοπλισμού ή από εξειδικευμένο οργανισμό ή εργαστήριο το οποίο θα καθοριστεί και θα είναι της αποδοχής
της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει με προειδοποίηση δύο εβδομάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία τις
δοκιμές στις οποίες πρόκειται να προβεί, για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυμεί.
Οι δοκιμές έγκρισης του πεδίου και των εξαρτημάτων του θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς IEC κτλ. και την ισχύουσα νομοθεσία και θα υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
των συσκευών και οργάνων του πίνακα.
Το Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα πρέπει να υποστεί κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιμές τύπου σύμφωνα
με το πρότυπο EN 60439-1 που καλύπτει σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χ.Τ. και θα εκδοθεί το
αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών και ελέγχων:
•

Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας.

•

Δοκιμή αντοχής σε βραχυκύκλωμα.

•

Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής.

•

Δοκιμή ως προς γη.

•

Δοκιμή μόνωσης.

•

Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας.

•

Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας των κινητών μερών

•

Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων.

•

Δοκιμή ηλεκτρικών λειτουργιών, συσκευών και μανδαλώσεων.

•

Γενικός οπτικός έλεγχος πίνακα

•

Έλεγχος αντιστοιχίας πίνακα και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ»

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μετά τη θέση του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. σε λειτουργία η Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιμές όσων έχουν σχέσεις
με την δυσλειτουργία. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν με δαπάνες του Αναδόχου.

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Ανάδοχος πριν την προσκόμιση του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. στο Νοσοκομείο, θα πρέπει να υποβάλει
στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και τα λεπτομερή ηλεκτρολογικά διαγράμματά του. Ο Ανάδοχος θα
συντάξει και θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα πιστοποιητικά, τα εγχειρίδια
λειτουργίας και συντήρησης τόσο των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και του κατασκευασμένου
πεδίου καθώς επίσης και πλήρη σειρά κατασκευαστικών σχεδίων και ηλεκτρολογικών διαγραμμάτων.
Ο Ανάδοχος θα επιδείξει στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου τη λειτουργία, το χειρισμό
και τη συντήρηση του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και να παραδώσει το Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. σε πλήρη και κανονική
λειτουργία και διασυνδεδεμένο με το Μεταγωγικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ και τις παροχές του κτιρίου Έβρου και του
Οκταώροφου Κτιρίου του Νοσοκομείου και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους για την
ορθή λειτουργία του.
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει πρόγραμμα συντήρησης του Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
Ο Ανάδοχος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει τη δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το προσφερόμενο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ
Χ.Τ. για τουλάχιστον δύο (2) έτη για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική
αιτία. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση
των βλαβών.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών του προσφερόμενου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ
Χ.Τ. για δέκα (10) έτη.

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραδώσει το Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. και τα καλώδια διασύνδεσής
του με το υφιστάμενο Μεταγωγικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ και τις παροχές του κτιρίου Έβρου και του Οκταώροφου
Κτιρίου του Νοσοκομείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία Για αυτό το σκοπό θα εκτελέσει όλες τις
απαραίτητες εργασίες, δοκιμές και ελέγχους για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

Εγκατάσταση νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. και διασύνδεσή του με το υφιστάμενο Μεταγωγικό
Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ και τις παροχές του κτιρίου Έβρου και του Οκταώροφου Κτιρίου του Νοσοκομείου.

•

Τροφοδοσία του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. και έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης.

•

Ρυθμίσεις των διατάξεων προστασίας του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά (καλώδια, ακροκιβώτια, εσχάρες, κτλ) που θα
απαιτηθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες
εργασίες με άτομα εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα για τις προβλεπόμενες εργασίες.
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δε θα πρέπει να υπερβεί τις δύο (2) ημέρες και οι εργασίες θα
πραγματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν εντός Σαββάτου ή/και Κυριακής και εκτός γενικής εφημερίας του
Νοσοκομείου. Συνεπώς, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει ικανό αριθμό προσωπικού ώστε η ολοκλήρωση των
εργασιών να πραγματοποιηθεί εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου και χωρίς επιπλέον καθυστέρηση.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού του
Νοσοκομείου με επιτόπου επίσκεψη στο χώρο, να προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Τεχνική
Υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δεσμεύεται ότι τα είδη που προσφέρει μπορούν
να εγκατασταθούν στον υφιστάμενο αυτό χώρο. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, θα τοποθετηθεί στον
φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου.
Η εκτέλεση των εργασιών για την εγκατάσταση του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα πραγματοποιηθεί
με την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει, χωρίς επιπλέον τίμημα, οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό – αυτοματισμό απαιτείται
έστω και αν αυτός δεν περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές για να λειτουργεί
σωστά και με ασφάλεια το νέο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. που θα προμηθεύσει και τοποθετήσει.
Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται σαφώς η οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση του
προσφερόμενου εξοπλισμού (μάρκα, τύπος, κωδικός κτλ.) όπως αυτός έχει διατυπωθεί στην τεχνική προσφορά
του Αναδόχου.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία ορίζεται σε
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
Η διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου θα δύναται να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο
με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
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Με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ακριβές
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών που αφορούν τη σχεδίαση, κατασκευή, παραγγελία,
έλεγχο, δοκιμές, εγκατάσταση-παράδοσης-θέσης σε λειτουργία του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. που
θα αποτελέσει τμήμα της σύμβασης. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εργασιών δύναται να διαφοροποιηθεί για
λόγους ανωτέρας βίας και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα, η οριστική σχεδίαση του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ., η επιλογή και η παραγγελία των
υλικών που θα ενσωματωθούν στο Ηλεκτρικό Πεδίο ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ θα πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στη φάση παραγγελίας-κατασκευής του.
Μετά τον έλεγχο του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και εφόσον η
κατασκευή και λειτουργία αυτού είναι σύμφωνες με την τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης η Τεχνική Υπηρεσία θα εγκρίνει την τοποθέτηση και εγκατάσταση του στο Νοσοκομείο
διαμορφώνοντας από κοινού με τον Ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εγκατάστασης του νέου
Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ακριβή ημερομηνία εγκατάστασής του
στο Νοσοκομείο, ώστε να είναι δυνατή η προετοιμασία όλων των απαραίτητων υποδομών εκ μέρους του
Αναδόχου και του Νοσοκομείου.

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τους ηλεκτρολόγους τεχνικούς και μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου στο χειρισμό και λειτουργία του νέου Ηλεκτρικού Πεδίου ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ.
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΑ
ΠΕΔΙΑ Χ.Τ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τα υλικά και τις εργασίες για την
αντικατάσταση διακοπτών στα πεδία Χ.Τ. στον Κεντρικό Ηλεκτρικό Υποσταθμό του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Ιπποκράτειο».
Σκοπός της αντικατάστασης είναι ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου, η
αποφυγή βλαβών της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού, η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και
γενικότερα η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια Σαββάτου και Κυριακής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα
καθορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα αντικατασταθούν οι ακόλουθοι διακόπτες ισχύος Χ.Τ. στα πεδία Χ.Τ. του Κεντρικού Υποσταθμού του
Οκταώροφου Κτιρίου του Νοσοκομείου:
• Ένας (1) τριπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 1600A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, στο πεδίο
Δ1.1 (Διακόπτης Μετασχηματιστή Νο1)
• Ένας (1) τριπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 1600A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, στο πεδίο
Δ1.2 (Διακόπτης Μετασχηματιστή Νο2)
• Ένας (1) τριπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 1250A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, στο πεδίο
Δ1.4 (Διακόπτης Ν10)
• Ένας (1) τριπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 1250A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, στο πεδίο
Δ1.4 (Διακόπτης προς Κοντρόλ ΗΖ)
• Ένας (1) τριπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 1250A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, στο πεδίο
Δ2.4 (Διακόπτης Ν10’)
• Ένας (1) τριπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 1250A,
ικανότητας διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA, με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, στο πεδίο
Η1.4 (Διακόπτης από Κοντρόλ ΗΖ)
Στις εργασίες αντικατάστασης των ανωτέρω διακοπτών περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικρουλικά για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα υλικά και οι απαραίτητες εργασίες για την τροποποίηση των καλωδιώσεων και
των μπαρών διανομής στα ανωτέρω πεδία για την αντικατάσταση των ανωτέρω διακοπτών. Σε περίπτωση που
για την αντικατάσταση των διακοπτών δεν είναι δυνατή η χρήση με τροποποίηση των υφιστάμενων μπαρών
διανομής (ζυγών) τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες κατάλληλες μπάρες διανομής ίδιας διατομής και
ικανότητας φόρτισης και να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ορθή εγκατάσταση αυτών.
Ειδικότερα στο πεδίο Δ1.3 θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την κατάργηση (γεφύρωση)
του διακόπτη 2500Α και την τοποθέτηση κατάλληλων μπαρών χαλκού αντοχής 2500Α/66ΚV (Ενδεικτικές
διαστάσεις 2 x 60mm x 10mm)
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Επίσης, στα ανωτέρω πεδία X.T. (Δ1.1, Δ1.2, Δ1.3, Δ1.4, Δ2.4 και Η1.4) θα αντικατασταθούν οι θύρες αυτών
με νέες που θα φέρουν τα κατάλληλα ανοίγματα (κοψίματα) για την τέλεια προσαρμογή των νέων διακοπτών
στην πρόσοψη των πεδίων καθώς επίσης και των πολυοργάνων μέτρησης, αμπερομέτρων, βολτομέτρων,
ενδεικτικών λυχνιών και επιλογικών διακοπτών των πεδίων.
Οι νέες θύρες των πεδίων θα κατασκευαστούν από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα
(χαλυβδοέλασμα DKP) πάχους 2 mm, θα είναι αδιαφανείς, θα έχουν μεντεσέδες και κλειδαριά και θα
εφάπτονται πολύ καλά σε όλα τα σημεία του κύριου σώματος των υφιστάμενων πεδίων. Στην εσωτερική άκρη
της θύρας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι ώστε να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο στεγανοποίησης
ελάχιστου πλάτους 1cm.
Κατά την αντικατάσταση των θυρών των ανωτέρω πεδίων θα επανατοποθετηθούν όλα τα υφιστάμενα
πολυόργανα μέτρησης, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ενδεικτικές λυχνίες και επιλογικοί διακόπτες των πεδίων.
Επίσης, θα αντικατασταθούν οι Μ/Σ έντασης στα ακόλουθα πεδία:
• Τρεις (3) Μ/Σ με σχέση μετασχηματισμού 1500/5A στο πεδίο Δ1.1 (Διακόπτης Μετασχηματιστή Νο1).
• Τρεις (3) Μ/Σ με σχέση μετασχηματισμού 1500/5A στο πεδίο Δ1.2 (Διακόπτης Μετασχηματιστή Νο2).
• Τρεις (3) Μ/Σ με σχέση μετασχηματισμού 1200/5A στο πεδίο Δ2.4 (Διακόπτης Ν10’).
• Τρεις (3) Μ/Σ με σχέση μετασχηματισμού 1200/5A στο πεδίο Η1.4 (Διακόπτης από Κοντρόλ ΗΖ).

3.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΔΙΩΝ Χ.Τ.
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Κλειστού τύπου

•

Τριπολικοί (3P)

•

Ονομαστικής ένταση ρεύματος λειτουργίας (In ) 1250A και 1600A

•

Ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία από υπερένταση 0,4÷1x In

•

Ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία από στιγμιαίο βραχυκύκλωμα 1÷10x In και βραχυκύκλωμα με
χρονική καθυστέρηση 1÷10x In .

•

Ικανότητα διακοπής σε ένταση βραχυκυκλώματος 50kA στα 380÷415V (Rated Ultimate Short-Circuit
Breaking Capacity Icu)

•

Ονομαστικής τάσης μόνωσης 800V (Rated insulation voltage Ui) και ονομαστικής κρουστικής αντοχής
τάσης 8kV (Rated impulse withstand voltage Uimp).

•

Ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 VAC και συχνότητας 50 Hz.

•

Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι λειτουργίας): 10000

•

Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι λειτουργίας): 2000

•

Να διαθέτει βοηθητική επαφή σήμανσης θέσης και σφάλματος του διακόπτη.

•

Σύμφωνοι με τα πρότυπα IEC 60947-2 και ΕΝ60947-2.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι γνωστού ευρωπαϊκού ή αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου.
Ενδεικτικοί τύποι ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ισοδύναμο

3.2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΠΕΔΙΩΝ Χ.Τ.
Οι μετασχηματιστές εντάσεως του Πεδίων ΔΕΗ-ΗΖ Χ.Τ. θα είναι δακτυλιοειδούς τύπου, κατάλληλοι για την
τροφοδότηση ενδεικτικών οργάνων (αμπερομέτρων) και στήριξη με βίδες ή σε ράγα.
Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος και θα
είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα IEC/EN 60044-1, και VDE 0414-44-1.
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Τα τεχνικά στοιχεία των μετασχηματιστών εντάσεως θα είναι:
• Σχέση μετασχηματισμού 1500/5A και 1200/5A.
• Κλάση ακρίβειας 1%.
• Τάση λειτουργίας 720VAC.
• Τάση δοκιμής 3 kV AC (1min)
• Συχνότητα 50/60Hz
• Συνεχής υπερένταση 1,2 x In
• Στιγμιαία υπερένταση 60 x In
• Θερμοκρασία λειτουργίας -10...50°C
Κάθε μετασχηματιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο τύπος, η σχέση
μετασχηματισμού, το ονομαστικό φορτίο κτλ.
Οι μετασχηματιστές έντασης θα είναι γνωστού ευρωπαϊκού ή αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί
τύποι ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ισοδύναμο.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Ανάδοχος θα επιδείξει στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου τη λειτουργία, το χειρισμό
και τη συντήρηση των διακοπτών Χ.Τ.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και να παραδώσει τους διακόπτες Χ.Τ. σε πλήρη και κανονική λειτουργία και
διασυνδεδεμένους με τις υφιστάμενες καταναλώσεις του Νοσοκομείου και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες
δοκιμές και ελέγχους για την ορθή λειτουργία τους.
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει πρόγραμμα συντήρησης του διακοπτών Χ.Τ.
Ο Ανάδοχος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει τη δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους διακόπτες Χ.Τ. για
τουλάχιστον δύο (2) έτη για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των
βλαβών.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων διακοπτών Χ.Τ. για δέκα (10)
έτη.

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Χ.Τ.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αντικατάστασης των διακοπτών Χ.Τ. θα πρέπει να εξασφαλισθεί η
ασφαλής τροφοδότηση των αντίστοιχων καταναλώσεων του Νοσοκομείου. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
αντικατάστασης των διακοπτών Χ.Τ. δε θα πρέπει να υπερβεί τις δύο (2) μέρες. Οι εργασίες εγκατάστασης του
πεδίου θα πραγματοποιηθούν Σάββατο και Κυριακή και θα είναι ημέρες εκτός γενικής εφημερίας του
Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου θα
πραγματοποιήσει την εκτέλεση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών για τη δημιουργία της απαραίτητης
υποδομής (καλωδίων, παρακάμψεων, προσωρινών τροφοδοτήσεων κτλ.) ώστε να είναι δυνατή η
τροφοδότηση των σχετικών καταναλώσεων του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
αντικατάστασης των διακοπτών Χ.Τ. στα πεδία του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού του Νοσοκομείου.
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Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά (καλώδια κτλ.) και όλες οι ηλεκτρολογικές
εργασίες προσωρινής διασύνδεσης που θα απαιτηθούν ώστε το σύνολο των παροχών του Νοσοκομείου να
τροφοδοτείται ασφαλώς κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης των διακοπτών Χ.Τ. στα πεδία του Κεντρικού
Ηλεκτρικού Υποσταθμού του Νοσοκομείου.
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αντικατάσταση των διακοπτών Χ.Τ. στα πεδία του Κεντρικού Ηλεκτρικού
Υποσταθμού του Νοσοκομείου, θα πραγματοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάκοπτη
και ασφαλής τροφοδότηση του Νοσοκομείου.
Οι εργασίες αντικατάστασης των διακοπτών Χ.Τ. στα πεδία του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού του
Νοσοκομείου θα πραγματοποιηθούν Σάββατο και Κυριακή και θα είναι ημέρες εκτός γενικής εφημερίας του
Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου για τον καθορισμό του ακριβούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης των
διακοπτών Χ.Τ.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού του
Νοσοκομείου με επιτόπου επίσκεψη στο χώρο του Κεντρικού Υποσταθμού, να προβεί στις απαραίτητες
συνεννοήσεις με την Τεχνική Υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών.
Η εκτέλεση των εργασιών για την αντικατάσταση των διακοπτών Χ.Τ. θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη
και τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου που θα κατέχει τις απαραίτητες άδειες
ηλεκτρολόγου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι απολύτως υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου στις οποίες θα πραγματοποιηθούν
οι ηλεκτρολογικές εργασίες με επιτόπου επίσκεψη στους χώρους και να προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις
με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών.
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ
Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης:
(α)

Σε μορφή PDF με το όνομα ΤΕΥΔ Φ5/2021.

(β)

Σε μορφή WORD με το όνομα ΤΕΥΔ Φ5/2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς και
Φύλλου Συμμόρφωσης (Υπόδειγμα Πίνακα Ι, κατωτέρω) ψηφιακά υπογεγραμμένων.
Πίνακας Ι: «Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»
Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει
να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος
σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να
ακολουθήσει.
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αντιγραφή
Ζητούμενης
Τεχνικής
Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από τη
Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται
στα Παράρτημα Δ΄ της παρούσας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αν
η
προσφερόμενη
τεχνική
προδιαγραφή πληροί ακριβώς την
αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Αν
η
προσφερόμενη
τεχνική
προδιαγραφή είναι ανώτερη από την
αιτούμενη
τεχνική προδιαγραφή
σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ”

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αναλυτική
Περιγραφή
Τεχνικής Προδιαγραφής της
Προσφερόμενης Υπηρεσίας
από
τον
Υποψήφιο
Προμηθευτή/Ανάδοχο

1. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη
Διακήρυξη.
2. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς
την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η
προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται
η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την
αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
3. Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή της
προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
4. Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ.
που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι
παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ.
4 Παράγραφος 4 κλπ).
5. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία
και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η
ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
6. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους
αναδόχους
στοιχεία
κατά
τη
διαδικασία
τεχνικής
αξιολόγησης
των
προσφερόμενων
υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών.
7. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει
την ποινή του αποκλεισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:
α/α

1

Προσφερόμενο Είδος
/Υπηρεσία

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερικό Σύνολο Ποσοστό
Σύνολο
Κωδικός
(πλέον ΦΠΑ)
ΦΠΑ
δαπάνης με Παρατηρητη
ΦΠΑ
ρίου Τιμών

Περιγραφή: ……….
Εμπ. Κωδικός: ………
GMDN: ………..
ΕΚΑΚΠΤΥ: ………
Οίκος κατασκευής: …..

2
3
4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης

………………………………..
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. …………………………….….. ποσού …………..…………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................…………………………………..,

ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη
(διεύθυνση) .......................…………………………………..

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την ……………….. (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .................................. του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για την ανάδειξη αναδόχου για την
ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... 13
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση,
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε .................... 14 ημέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...15 ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

13

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
14
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
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Εκδότης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
………………………………..
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 16
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι
του
δικαιώματος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ….. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “ (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...........................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση,
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε17.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή

16

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
17
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ταχ. Δ/νση:
Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.:
115 27

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Υπ. αρ. Φ5/2021
ΠΟΣΟΥ ………………..€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ ……………..€
Για την
«Ηλεκτρολογική Αναβάθμιση Υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”»

Τόπος καταρτίσεως
συμβάσεως:

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διάρκεια σύμβασης:

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Στην Αθήνα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση :

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132088724
Α.Φ.Μ :

999332732

Τ.Κ.

: 115 27

Περιοχή

: Αθήνα

Email

: prom@hippocratio.gr

Φαξ

: 2132088716

Δ.Ο.Υ.

: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας από τον Μάριο Κ. Τίγκα, Διοικητή, και το οποίο
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία _________________________________ με διακριτικό τίτλο _________________________
Διεύθυνση :

Τ.Κ.

:

Περιοχή

:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Email

:

Φαξ

:

Α.Φ.Μ :

Δ.Ο.Υ.

:

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον _______________________ (ιδιότητα νόμιμου εκπρόσωπου) και η οποία
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ. αριθ. Φ5/2021 από __/__/_____ διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη Προμηθευτή
της «Ηλεκτρολογικής Αναβάθμισης Υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”».
2) Την από __/__/____ και με αριθ. Πρωτ. _____/20__ προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο
πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

21PROC008500997 2021-04-21
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός
με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης στον Προμηθευτή αυτής σχετικά με την υλοποίησή
της.
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των
τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: Η παράδοση των ειδών, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το
Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία
ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Προσφορά: Η από _____/__-__-____ προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση
της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχο, καθώς και όλα
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β)
τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «Ηλεκτρολογική Αναβάθμιση
Υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”».
Συγκεκριμένα ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να παράσχει τις ακόλουθες προμήθειες:
…………………………………………………………………………………………………………..
Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του προμηθευτή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης είναι οι
αναφερόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

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

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το
Τμήμα Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι προμήθειες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προμηθειών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των προμηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
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της αναθέτουσας αρχής, αν οι προμήθειες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει πλήρως εκτελεστεί.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του προμηθευτή.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο προμηθευτής.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες προμήθειες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την καταλληλότητα των παρεχόμενων προμηθειών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων προμηθειών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων ειδών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
προμηθευτής των παρεχόμενων ειδών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα
με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….%
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ
και …………. λεπτών (……………..,…€).
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές,
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες
αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή
τρίτων.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.
Οι πληρωμές θα γίνονται μηνιαίως σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα
έγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο
του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Στην αμοιβή του Προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου.
β) Τιμολόγιο του Προμηθευτή.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί
να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Για την πληρωμή του Προμηθευτή εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4152/2013
(ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013).

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτή κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (……………….
€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας),
ισχύος μέχρι ……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν.4281/2014
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου
της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών/προμήθεια (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι
οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016.
5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους
εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από
την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς
αποκατάστασή της.
7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των προμηθειών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
Ειδικότερα:
Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα
με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και
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συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις
υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για
την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε
γνώση του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες
είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Προμήθειες αυτής. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοια.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την Υπηρεσία,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Προμηθευτή, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να
αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει
κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή,
κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα
και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993
περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα
σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει
αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί,
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο
Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ
αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και με την επιφύλαξη της συνδρομής των λόγων της παρ. 3 του άρθρου
203 του Ν.4412/2016:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Προμηθευτή από σύμβαση προμήθειας, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον Προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Προμηθευτής θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας
της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την
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ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο Προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή προς την ειδική όχληση
και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Προμηθευτή είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της,
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής
για το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει
κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί
της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία
των μερών και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) του Ν.
4412/2016.
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ΑΡΘΡO 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για
την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
Ν. 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι προμήθειες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής προμήθειας, το αντικείμενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι προμήθειες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις των Ν.4412/2016, η από …………………….. διακήρυξη του Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης
μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση,
β) Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
γ) Η διακήρυξη του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή.
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός
αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο
ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής της υπηρεσίας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική
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νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του Προμηθευτή κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203
(κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 218 (ποινικές ρήτρες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) και 220
(απόρριψη παραδοτέου - αντικατάσταση) του Ν.4412/2016 μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία πρωτότυπα. Δύο έλαβε η Αναθέτουσα
Αρχή και ένα ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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