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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
7θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»        
Σμιμα Προμθκειϊν                                   
Ρλθροφορίεσ: Ντουςάκθσ Ελευκζριοσ 
Τθλ.: 2821022300 
Fax: 2821022329 
Ταχ. Διεφκυνςθ: Ελευκερίασ 28 Μουρνιζσ Χανίων Κριτθσ 
Τ.Κ. 73300,  
Email: entousakis@chaniahospital.gr 
Διεφκυνςθ Διαδικτφου Υπθρεςίασ: www.chaniahospital.gr 
ΑΦΜ: 999444662  Δ.Ο.Υ. Χανίων Κριτθσ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υαληά :         16 /02 /2021 
Αξ. Πξση.:    3406 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για τθν επείγουςα «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 

ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΘ) ΜΕΩ ΣΘ ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ 

ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΣΑΤΡΟ . ΝΙΑΡΧΟ» για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τισ ανάγκεσ του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων τθσ 7θσ ΤΠΕ Κριτθσ. 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ»  ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.3. Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 
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1.5. Τθσ Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ 

διάδοςθσ κορωνοϊοφ», όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020.  

1.6. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020 

1.7. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020 

1.8. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ Αϋ68/20-03-2020)  

1.9. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 54/Α/11-03-2020)  

1.10. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4684/2020 

1.11. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020) όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4690/2020 

1.12. Τθσ Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 90/Α/01—5-2020) όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4690/2020 

1.13. Το Νόμο 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α/17-6-2020) άρκρο 13 

2. Σισ αποφάςεισ:  

2.1 Το άρκρο τρίτο τθσ από 25.02.2020 ΡΝΡ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 

περιοριςμοφ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (ΦΕΚ Αϋ 42), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του 

Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 13 του Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 

116) και το άρκρο 18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186). 

2.2 Το άρκρο 16 τθσ ΡΝΡ τθσ 11-3-2020 (ΦΕΚ Α’ 55), θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 4682/2020 

(ΦΕΚΑ’ 76). 

2.3 Σν άξζξν πεληεθνζηό όγδνν ηεο από 20.3.2020 ΠΝΠ κε ηνλ ηίηιν «Καηεπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19, ηε 

ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο» (ΦΔΚ Α΄ 68), ε νπνία θπξώζεθε κε ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν.4683/2020 (ΦΔΚ Α’ 83). 

2.4 Σηο εθαξκνδόκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 32 παξ. 2γ θαη 32
Α 

2.5 Σελ ππ’ αξηζ. 24/2020 «Καηεπζπληήξηα Οδεγία» ηεο ΔΑΑΓΗΤ 

2.6 Σελ από 17 Μαξηίνπ 2020 απόθαζε ηεο 108εο πλεδξίαζεο ηνπ Κε..Τ.Πε. 

2.7  Σελ από 27 Μαξηίνπ 2020 απόθαζε ηεο 110εο πλεδξίαζεο ηνπ Κε..Τ.Πε. 

2.8 Σελ από 7 Γεθεκβξίνπ 2020 απόθαζε ηεο 136εο πλεδξίαζεο- Θέκα 1ν (Οξζή επαλάιεςε) 

«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ινηπνύ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο κνλάδεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ) ησλ λέσλ θιηλώλ ηνπ Ιδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο (ΙΝ)» ηνπ 

Κε.Τ.Πε. 

2.9 Η κε ΑΓΑΜ 20PROC007854143 2020 – 12 – 15 Πξόζθιεζε ηεο ΙΦΔΣ  Μ.Α.Δ 
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2.10 Σην από 03/02 2021 απόθαζη ηηρ 5ηρ ςνεδπίαζηρ ηος Κε..Τ.Πε. ζσεηικά με ηην 

ππομήθεια ζςμπληπωμαηικού ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού για ηιρ ΜΕΘ ηων 

νοζοκομείων ηηρ δωπεάρ ηος ΙΝ 

2.11 Τθν με Θζμα 41ο / πρκ 05ο / 15-02-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 6S9046907Τ-ΟMZ) 

2.12 Τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων για τον εξοπλιςμό τθσ ΜΕΘ του 

κορωνοϊου, COVID-19.  

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ  

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με ζρευνα αγοράσ δια τθσ ςυλλογισ γραπτϊν 

Ρροςφορϊν για τθν επείγουςα «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΘ) ΜΕΩ ΣΘ 

ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

ΣΑΤΡΟ . ΝΙΑΡΧΟ» για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν από τον κορωνοϊό, 

COVID-19 για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων 
(Γραφείο Ρρωτοκόλλου) 

25/02/2021, θμζρα Πζμπτθ 
και ϊρα ζωσ 14:00 μμ 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων 
(Γραφείο Προμθκειϊν) 

26/02/2021, θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 

10:00 πμ 

 

Ρροςφορζσ κα κατατίκενται ζωσ τθν ωσ άνω αναγραφόμενθ θμερομθνία ςτο Γραφείο 

Ρρωτοκόλλου Γενικό Νοςοκομείο Χανίων  (1οσ όροφοσ, Οδόσ Ελευκερίασ  28 - Μουρνιζσ 

Χανίων). Ρροςφορζσ δεν μποροφν να κατατεκοφν μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται και αξιολογοφνται από τριμελι  επιτροπι, θ οποία 

ζχει οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 

 

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  
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Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ 

ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται 

να πράξει  τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

3.2 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ: ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ: ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

3.5 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 

 

4. τθν προςφορά δεν απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων. 

5. Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 121 του Ν.4412/2016 

6. Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ παρζχονται από τθν Υπθρεςία 

 

                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Κοινοποίθςθ:  

1.  Ρρομθκειϊν                                                                                                   ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 
ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕ 
ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑ ΣΘ ΤΛΛΟΓΘ ΓΡΑΠΣΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ: 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. 

ΧΡΟΝΟ ΔΘΜΟΙΕΤΘ (ΚΘΜΔΘ & ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

ΤΠΘΡΕΙΑ): 
16/02/2021 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

(ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ) 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ:  26/02/2021 
ΘΜΕΡΑ: Παραςκευι 
ΪΡΑ: 10:00 πμ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔOY: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΘ) ΜΕΩ ΣΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΣΑΤΡΟ . 

ΝΙΑΡΥΟ» ηων έκηακηων αναγκών από ηον κοπωνοϊό, 

COVID-19: 

 

1. Μητάνημα Τποθερμίας  / σπερθερμίας  

(Σεμάτια 2) 

2. Ογκομεηρικές Ανηλίες για τορήγηζη σγρών 

και θαρμάκων (36 Σεμάτια) 

3. σζκεσές Μέηρηζης  Καρδιακής  Παροτής 

Κλαζικής και Νέας Σετνολογίας  

(2 Σεμάτια) 

4. Βίνηεο Λαρσγγοζκόπιο (1 Σεμάτιο) 

ΚΩΔΙΚΟ CPV: 

CPV 33190000-8 Γηάθνξεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο 

θαη πξντόληα (γηα ηα είδε ππ’ αξηζ. 1,3,4) 

CPV 33194100-7 πζθεπέο θαη όξγαλα 

έγρπζεο (γηα ηα είδε ππ’ αξηζ 2) 

ΦΟΡΕΑ ΕΚΣΕΛΕΘ - ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: 

(ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΠΛΘΡΘ, ΑΜΕΘ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΑΘ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

ΣΘ ΤΝΣΟΜΕΤΘ: ΔΙΑΚΘΡΤΞΕΙ.) 

www.chaniahospital.gr 
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ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΗΟΝΣΑΙ ΣΑ ΤΠΟ 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ: 

Νοςοκομείο Χανίων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

 

Κ.Α.Ε. 7127 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ: ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑ: 
Θ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΑΣΘΡΕΙ ΣΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΗΘΣΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ: 

Eωσ  τθν απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου και ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

παράδοςθσ, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται παρακάτω. 

ΠΑΡΑΔΟΘ: 
Σο αργότερο εντόσ 30 θμερϊν από τθν Τπογραφι 

τθσ φμβαςθσ. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ: 

ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΓΙΟΣ» 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΘΕΩΝ ΕΠΙ  %: ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ 

Θ επείγουςα  «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 

ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΘ) ΜΕΩ ΣΘ ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΣΑΤΡΟ . ΝΙΑΡΧΟ» 

για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τισ ανάγκεσ 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων τθσ 7θσ ΤΠΕ Κριτθσ.  

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ, ανά είδοσ. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

1.Μητάνημα Τποθερμίας  / σπερθερμίας  (2 Σεμάτια) 

Να χρθςιμοποιεί ωσ μζςο κζρμανςθσ/ψφξθσ αποςταγμζνο νερό. 
Να ςυνδζεται με τουλάχιςτον δφο (2) ςτρϊματα νεροφ για : Να επιτρζπει τθ 
κζρμανςθ πάνω και κάτω από τον αςκενι όπου αυτό απαιτείται. Να διακζτει 
ςυνδζςμουσ γριγορθσ ςφνδεςθσ – αποςφνδεςθσ κουβερτϊν. 
Να εξαςφαλίηει υψθλι κυκλοφορία νεροφ 130 l/h τουλάχιςτον. 
Να διακζτει ιςχφ κζρμανςθσ 800 watts τουλάχιςτον για ταχεία και αποτελεςματικι 
κεραπεία 
Θ ταχφτθτα ψφξθσ του νεροφ να είναι (5°C/min) ενϊ θ ταχφτθτα κζρμανςθσ να είναι 
(3°C/min) τουλάχιςτον. 
Θ επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ αςκενοφσ να επιτυγχάνεται με τουσ παρακάτω 
τρόπουσ: 
α. Να διακζτει ρφκμιςθ Ρρο-επιλεγμζνθσ μεταβλθτισ και Επιλογι 
Ρρογραμματιηόμενθσ Μεταβλθτισ τθσ Διαβάκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ τόςο ςτθν 
Θζρμανςθ όςο και ςτθν Ψφξθ αςκενϊν για τον ταχφτερο και πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ 
κερμορφκμιςθσ του αςκενοφσ (ταχφτατα, ι βακμιαία) 
β. Να διακζτει Διαβάκμιςθ Θερμοκραςίασ (gradient setting) δίνοντασ τθ δυνατότθτα 
αναπροςαρμογισ τθσ διαβάκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ κερμορφκμιςθσ ςτουσ 5°C 
εάν δεν ζχουμε τθν επικυμθτι κερμοκραςία εντόσ 30 λεπτϊν. Το μθχάνθμα να 
ςυνεχίηει να παρακολουκεί και να αναπροςαρμόηει τθ κερμοκραςία κάκε 30 περίπου 
λεπτά ζωσ ότου επιτευχκεί θ επικυμθτι για τον αςκενι κερμοκραςία. 
γ. Να διακζτει 3 τρόπουσ λειτουργίασ: α) με επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςτον 
αςκενι (automatic), β) με επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςτο ςτρϊμα/κουβζρτα 
(manual) , γ) παρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ αςκενοφσ (monitor), 
δ. Εφροσ κερμοκραςίασ νεροφ (manual mode) τουλάχιςτον: 5ο – 40ο C 
ε. Εφροσ κερμοκραςίασ αςκενοφσ (automatic mode): 30ο – 40ο C 
ςτ. Θ επιλογι κερμοκραςίασ και ο ζλεγχοσ αυτισ να είναι υψθλισ ακρίβειασ –επιλογι 
με βιμα προόδου α) 0,5ο C για το νερό, β) 0,1ο C για τον αςκενι - αποκλίςεισ 
μικρότερεσ < +/- 0,6o C για το Νερό, και < +/- 0,3ο για τον αςκενι. 
Θ ςυςκευι να φζρει μικροεπεξεργαςτι για τον ζλεγχο των λειτουργιϊν τθσ. 
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Να φζρει μθχανιςμοφσ αςφαλείασ και οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για : 
Υπερκζρμανςθ 
Υποκζρμανςθ 
Χαμθλι Στάκμθ Νεροφ 
Ελαττωματικό Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ Νεροφ 
Ελαττωματικό Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ Αςκενοφσ 
Ρτϊςθ Τάςθσ Δικτφου 
Να διακζτει δφο (2) δεξαμενζσ ι μία διπλι νεροφ για κζρμανςθ και ψφξθ αντίςτοιχα. 
Να φζρει οπτικι ζνδειξθ οισ Νεροφ. 
Να φζρει χειριςτιριο αφισ, οκόνθ (status display) και οκόνεσ LED για : • επικυμθτι 
κερμοκραςία • κερμοκραςία Νεροφ • κερμοκραςία αςκενοφσ 
Πλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ νεροφ να είναι από υλικά που δεν 
διαβρϊνονται. 
Να είναι τροχιλατθ. 
Να ςυνοδεφεται από ζναν (1) ςυνδετικό ςωλινα κουβερτϊν πολλαπλϊν χριςεων 
μικουσ 270cm, με ςυνδετικά ταχείασ και αςφαλοφσ ςφνδεςθσ με χρωματικι 
κωδικοποίθςθ. Eνα (1) ςτρϊματα νεροφ κζρμανςθσ/ψφξθσ αςκενϊν διαςτάςεων 
περίπου (152Χ61cm) πολλαπλϊν χριςεων. 
Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ 220-240 V. 
Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν. 
Να παρζχεται τεχνικι υποςτιριξθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για 10 ζτθ. 
Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των εταιρειϊν από τον 
καταςκευαςτι διανομζα. 
Με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδοκοφν εγχειρίδια χριςθσ και 
ςυντιρθςθσ (Ελλθνικά ι Αγγλικά). 
Να φζρει πιςτοποιθτικά ΙSO και CE MARK. 
Ο διανομζασ να φζρει πιςτοποίθςθ διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων και ISO 
Ροιότθτοσ. 
 

 

2.Ογκομεηρικές Ανηλίες για τορήγηζη σγρών και θαρμάκων (36 

Σεμάτια) 

 

1. Οη πξνζθεξόκελεο αληιίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα πιήξε εθκεηάιιεπζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αλαιπηηθή 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή επηβεβαηώλνληαο ηα παξαπάλσ. 

2. Να ιεηηνπξγνύλ κε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο έγρπζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

ρνξεγνύκελνπ πγξνύ (έγρπζε νξώλ, θσηνεπαίζζεησλ θαξκάθσλ, κεηάγγηζε 

αίκαηνο θαη παξαγώγσλ, παξεληηθή δηαηξνθή) κε ελζσκαησκέλν εμάξηεκα 

πξνζηαζίαο από ηελ ειεύζεξή ξνή. 

3. Ρπζκόο έγρπζεο: 0,1 – 1200 ml/hr 
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4. Όξην όγθνπ: 1-9999 ml 

5. Αθξίβεηα έγρπζεο: +/- 5% 

6. Να δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα έγρπζεο: 

a. πλερήο έγρπζε κε απεπζείαο πξνγξακκαηηζκό ηεο ξνήο 

(ml/hr) 

b. πλερήο έγρπζε κε απεπζείαο πξνγξακκαηηζκό δόζεο 

θαξκάθνπ ζε κνλάδεο: ng, κg, mg, U, mU,/ min, hr/.kgr. 

c. Έγρπζε κε πξννδεπηηθή αύμεζε θαη κείσζε ηεο ξνήο. Να 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά. 

d. Έγρπζε κε πξνγξακκαηηζκό δηαδνρηθώλ βεκάησλ. Να 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά. 

e. Γεπηεξεύνπζα έγρπζε κε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ηξόπνπο 

f. Υνξήγεζε κε ρξήζε βηβιηνζήθεο θαξκάθσλ. 

g. Λεηηνπξγία ρνξήγεζεο Bolus κε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

ηξόπνπο. Ο πξώηνο ηξόπνο λα είλαη κε πξνγξακκαηηζκό (λα 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά), θαη ν δεύηεξνο θαη πην άκεζνο κε ηε 

ρξήζε ελόο κόλνλ πιήθηξνπ. 

h. Να δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία δηαηήξεζεο ηνπ αγγείνπ αλνηθηνύ 

(KVO), ξπζκηδόκελν θαη κε δπλαηόηεηα αλαζηνιήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηήο. 

7. Να δηαζέηνπλ εμειηγκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο πίεζεο έγρπζεο κε δπλαηόηεηα 

εηδνπνίεζεο απνζύλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έγρπζεο θαη έλδεημε αύμεζεο ή 

κείσζεο ηεο πίεζεο ζηελ γξακκή έγρπζεο. Σν όξην ηεο πίεζεο ζπλαγεξκνύ 

απόθξαμεο ηεο γξακκήο λα ξπζκίδεηαη από 250 – 750 mm Hg ζε πνιιαπιά 

βήκαηα (ηνπιάρηζηνλ 9). 

8. Να δηαζέηνπλ ζύζηεκα αζθάιεηαο γηα απνθπγή ηεο ειεύζεξήο ξνήο (λα 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά). 

9. Να δηαζέηνπλ νζόλε ζηελ νπνία λα εκθαλίδνληαη επαλάγλσζηα ηα κελύκαηα 

ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαζώο θαη ν ξπζκόο έγρπζεο. 

10. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πιηθνύ ηεο αληιίαο λα είλαη θαη ιεία θαη ηέηνηα ώζηε 

λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη εύθνια. 

11. Κάζε θνξά πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ζπζθεπή λα ιακβάλεη ρώξα 

δηαγλσζηηθό ηεζη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία λα 

ειέγρεηαη ζπλερώο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο από ζύζηεκα 

ειέγρνπ θαη εληνπηζκνύ πξνβιεκάησλ. ε θάζε πξόβιεκα πνπ ζα 

δηαπηζηώλεηαη λα ελεξγνπνηείηαη νπηηθόο θαη ερεηηθόο ζπλαγεξκόο ή 

πξνεηδνπνίεζε. Να ππάξρεη επηιεθηηθή απνζηώπεζε ερεηηθώλ ζπλαγεξκώλ. 

ηνπο ηύπνπο ζπλαγεξκνύ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

i. Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηνπ ζεη έγρπζεο 

j. Αέξαο ζηε γξακκή έγρπζεο 

k. Θύξα αλνηθηή 
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l. Πξνζπλαγεξκόο ηέινπο έγρπζεο 

m. Φξαγή ηεο ξνήο 

n. Υακειή ή άδεηα κπαηαξία 

o. Δηδνπνίεζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

12. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα δηθηύνπ πόιεο 220 V /50 Hz 

13. Να θέξνπλ επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 8 
σξώλ ζε ξπζκό έγρπζεο 125ml/ hr θαηά αλαινγία. 

14. Να δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη αλάξηεζεο ζε 
ζηαηώ νξώλ θαη νξηδόληηα ξάγα. 

15. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπο κε αζθάιεηα 
ζε ζηαηώ ηνπιάρηζηνλ 5 ζέζεσλ, ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη από κηα 
παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα αλεμάξηεηεο 
πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο ηεο θάζε αληιίαο. 

16. Να είλαη κηθξνύ βάξνπο (ιηγόηεξν από 2,5 θηιά) 

17. Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν έηε θαη ε εηαηξεία λα παξέρεη 
δσξεάλ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) θνξά ην ρξόλν από 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνύο. 

18. Γπλαηόηεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ζέξβηο γηα επηά (7) έηε. 

19. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο επξσπατθέο 
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO 
θαηαζθεπαζηή. Δθόζνλ δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν, απηόο λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηε ΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004/ΦΔΚ 
32/Β/16.1.2004 θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε ISO. Δπίζεο ν πξνζθέξσλ ζα 
πξέπεη λα είλαη εληαγκέλνο ζε Πξόγξακκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
βάζεη ηα Π.Γ.117/2004 θαη απηό λα απνδεηθλύεηαη κε ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηελ πξνζθνξά. 

20. Να ζπληαρζεί πιήξεο θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα ηα αλσηέξσ κε 
παξαπνκπέο ζε θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ην 
θύιιν ζπκκόξθσζεο λα γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζπκκόξθσζεο 
ηεο πξνζθνξάο ζηηο παξνύζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, λα 
γίλνληαη αλαθνξέο ζηα prospectus, ηηο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ηηο νδεγίεο 
ζπληεξήζεσλ πξνο ηεθκεξίσζε (αλαθνξά ζε ζειίδεο). Η κε ηήξεζε ηνπ 
παξαπάλσ όξνπ ζα νδεγήζεη ζε απνθιεηζκό ηεο πξνζθνξάο. 

21. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δύλαηαη λα δεηήζεη επίδεημε ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 
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3.σζκεσές Μέηρηζης  Καρδιακής  Παροτής Κλαζικής και Νέας 

Σετνολογίας       (2 Σεμάτια) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΚΔΤΗ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΡΓΙΑΚΗ 

ΠΑΡΟΥΗ 

1. Σν ζύζηεκα ελδνανξηηθήο αληιίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο κε απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία θαη απόδνζε, ηζρπξή θιηληθή ππνζηήξημε 

θαη εύθνιε απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία. 

2. Να είλαη ζύγρξνλνπ εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, κηθξώλ δηαζηάζεσλ, ειαθξνύ βάξνπο, 

κεηαθηλνύκελν κε επθνιία ρσξίο αλάγθε απνζύλδεζεο ηνπ αζζελνύο ζε πεξίπησζε 

επίγεηαο δηαθνκηδήο ή αεξνδηαθνκηδήο. 

3. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο λα γίλεηαη ηαρύηεηα κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ, 

ρσξίο λα απαηηνύληαη πξνθαηαξθηηθέο θαη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο.(άλνηγκα αληιίαο-

ζύλδεζε αζζελνύο-ππνβνήζεζε) 

4. Οη ρξόλνη πιήξσζεο θαη θέλσζεο ηνπ κπαινληνύ πξέπεη λα είλαη ηαρείο γηα ηελ 

βέιηηζηε ππνζηήξημε ηνπ αζζελνύο. 

5. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα : 

α) απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο βαζηζκέλεο ζε νπηηθέο ίλεο όπνπ ην ζύζηεκα λα 

ζέηεη ηα ζσζηά ρξνληθά ζεκεία πιήξσζεο- θέλσζεο ηνπ κπαινληνύ ηεο 

αληιίαο (ρξνληζκόο κπαινληνύ), λα επηιέγεη ηελ θαιύηεξε απαγσγή 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

αξξπζκίεο 

β) ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο, όπνπ ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηύπν 

ππξνδόηεζεο (trigger), ηελ ειεθηξνθαξδηνγξαθηθή απαγσγή, ηνλ ρξόλν 

πιήξσζεο- θέλσζεο ηνπ κπαινληνύ θαη ηνλ πεξηερόκελν όγθν ηνπ κπαινληνύ 

ηεο αληιίαο. 

6. Ο ρνξεγνύκελνο όγθνο θαηά ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία λα ξπζκίδεηαη απηόκαηα ελώ 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία από ρεηξηζηή νη αιιαγέο ηνπ όγθνπ λα κπνξνύλ λα γίλνληαη 

θιηκαθσηά, αθόκε θαη αλά 0.5cc θαη κε ηελ αληιία ζε ιεηηνπξγία. 

7. Να ιεηηνπξγεί κε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220 Volts θαζώο θαη κε 

επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε κέγηζηε 

θόξηηζε λα κελ είλαη κηθξόηεξνο από κηάκηζε ώξα θαη ν ρξόλνο επαλαθνξηίζεσο από 
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πιήξε εθθόξηηζε λα κελ είλαη κεγαιύηεξνο από νθησ ώξεο. Να κεηαπίπηεη δε 

απηόκαηα από ηελ ιεηηνπξγία ξεύκαηνο ζηελ ιεηηνπξγία κπαηαξίαο ρσξίο δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

8. Να ιεηηνπξγεί κε αέξην Ήιην ζε θηάιε (νβίδα), ε νπνία αθαηξείηαη θαη λα 

επαλαπιεξώλεηαη εύθνια. Η παξάδνζε ηνπ κεραλεκαηνο απν ηελ εηαηξεία ζα πξεπεη 

λα ζπλνδεύεηαη κε ηξεηο πιήξεηο επαλαγεκηδόκελεο θηάιεο. 

9. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία πξσηόθνιια αλαινγίαο κεραληθήο ππνβνήζεζεο (1:1, 

1:2, 1:4) γηα βαζκηαία απόζπξζε ηεο ππνβνήζεζεο, ελώ ύπαξμε επηπξόζζεησλ 

αλαινγίσλ θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο ζα εθηηκεζεί ζαλ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο 

αληιίαο. 

10. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο γηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη γηα 

θάζε πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο όπσο π.ρ. απνπζία ππξνδόηεζεο (trigger), δηαξξνή 

αεξίνπ, ειαηησκέλε ππνβνήζεζε, πςειή ή ρακειή πίεζε ηνπ κπαινληνύ, ρακειή 

πίεζε αεξίνπ, απνζύλδεζε θαζεηήξα, κε ζπλνδό κήλπκα θαη βνήζεηα ζηελ νζόλε 

θαηαγξαθήο. 

11. Να δηαζέηεη αιγόξηζκνπο απηόκαηεο αλίρλεπζεο θαη ππξνδόηεζεο κε βάζε ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ απαγσγώλ), ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηελ 

παξνπζία βεκαηνδνηηθνύ ξπζκνύ (θνιπηθνύ, θνηιηαθνύ), ηελ παξνπζία θνιπηθήο 

καξκαξπγήο θαη άιισλ δηαηαξαρώλ ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ θαη λα δηαζέηεη ηδία 

δπλαηόηεηα ππξνδόηεζεο από 40 έσο 120 παικνύο/ιεπηό, έηζη ώζηε λα κελ 

δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θαη ζπλερήο 

κεραληθή ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνύο αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα αξξπζκηώλ, 

απώιεηαο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ή /θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

12. Να δηαζέηεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία επηινγήο ηδαληθνύ 

ζθαλδαιηζκνύ (triggering) κεηαμύ ΗΚΓ θαη πίεζεο θαζώο επίζεο θαη δπλαηόηεηα 

απηόκαηεο ελαιιαγήο κεηαμύ ηνπο (όηαλ ράλεηαη κηα απαγσγή ή δελ είλαη δηαζέζηκε 

ιόγσ κεηαθηλήζεσο ηνπ αζζελνύο), γηα ηελ ηέιεηα παξαθνινύζεζε ππνβνήζεζε ηνπ 

αζζελνύο. 

13. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο αθήο ρεηξηζκνύ (touch screen) 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ παξαθνινύζεζεο παξακέηξσλ, πςειήο αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη λα απεηθνλίδνληαη ζε απηήλ ό\ παξαθάησ παξάκεηξνη: 

α) ηξηώλ θπκαηνκνξθώλ όπσο ηεο ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο απαγσγήο, ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ ππνβνήζεζεο κπαινληνύ 
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β) αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ, όπσο εκεξνκελία, ώξα, θαξδηαθή ζπρλόηεηα, 
αξηεξηαθή πίεζε, ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή, κέζε πίεζε, εύξνο πίεζεο, ε 
πίεζε ππνβνήζεζεο (Augmentation), ε επηιεγκέλε ιεηηνπξγία 
ζθαλδαιηζκνύ (triggering), ε επηιερζείζα απαγσγή, επίπεδα πίεζεο 
δεμακελήο Ήιηνπ, θαηάζηαζε θόξηηζεο κπαηαξίαο, ηύπνο ιεηηνπξγίαο 
(απηόκαηνο ή κε), αλαινγία θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο, ρξνληθέο ελδείμεηο 
πιεξώζεσο-θελώζεσο ηνπ κπαινληνύ, όγθνο ηνπ κπαινληνύ. 

γ) θαηάζηαζε ζπλαγεξκώλ, κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο θαη 
εκθάληζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπο. 

14 Η νζόλε πξέπεη: 

α) Να θέξεη ηε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο, γηα απνθπγή κε εζειεκέλεο 
ελεξγνπνίεζεο πιήθηξνπ, 

β) Να έρεη δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο αθηλεηνπνίεζεο ησλ απεηθνληδνκέλσλ 
θπκαηνκνξθώλ θαη ινηπώλ δεδνκέλσλ, λα δηαζέηεη πξόγξακκα βνήζεηαο, 
αλαιύζεσο δεδνκέλσλ, απηόκαησλ αηκνδπλακηθώλ ππνινγηζκώλ, δηαγλώζεσο θαη 
ιύζεσο πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

γ) Να είλαη αλαδηπινύκελε, πεξηζηξεθόκελε θαη λα κπνξεί λα απνζπάηαη από ην 
ππόινηπν ζύζηεκα ηεο ελδνανξηηθήο αληιίάο; παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα 
παξαθνινύζεζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε απόζηαζε από ηελ 
αληιία. 

15. Σν ζύζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθό γηα απηόκαηε εθηύπσζε ησλ 
θπκαηνκνξθώλ, αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο ηόζν ζε 
πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ όζν θαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα κε απιή ξύζκηζε 
απν ηνλ ρεηξηζηή. 

a. Να δηαζέηεη πξνζηαζία από ην ξεύκα θαξδηαθνύ απηληδσηή. 

b. Να δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα πγξνπνίεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πδξαηκώλ 
απν ην θύθισκα ηνπ θαζεηήξα ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. 

c. Να ζπλνδεύεηαη από εμνκνησηή αλζξσπίλσλ παξακέηξσλ γηα εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ θαη λα παξέρεηαη από εηδηθνύο ηερληθνύο θαη κε έμνδα ηεο 
πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, πιήξεο εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνύ θαη 
ηαηξν¬λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

d. Σν θόζηνο πξνιεπηηθήο ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο λα είλαη ρακειό. 
Πιενλέθηεκα ηεο αληιίαο λα ζεσξεζεί ε κε πξνγξακκαηηζκέλε αληηθαηάζηαζε 
εζσηεξηθσλ ηκεκάησλ ηεο βάζε ζπγθεθξηκέλσλ σξώλ ιεηηνπξγίαο. 

e. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν εηώλ, δηάζεζε 
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε θαη νξγαλσκέλε παξνρή ηερληθήο 
ππνζηήξημεο από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία. 

    Μεηά ηελ εθπλνή ηεο εγγύεζεο λα δίδεηαη πξνζθνξά ζπκβνιαίνπ     
ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα άιια δέθα ρξόληα ζε εηήζηα βάζε.  

Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη λα είλαη γλήζηα θαη εγθεθξηκέλα από 
ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

f. Να ππάξρεη νξγαλσκέλν Service από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ κεραλήκαηνο. 

g. Να πξνζθέξεηαη πιήξεο ηερληθό εγρεηξίδην θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο (service 
manual, diagrams, operating, parts list θαη spare part) ηεο ελδνανξηηθήο 
αληιίαο θαηά ηελ παξάδνζε ηεο, θαζώο θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά θαη 
Αγγιηθά. 
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4.ΒΙΝΣΕΟ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ (1 ΣΕΜΑΥΙΟ) 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΒΙΝΣΕΟ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ 

 
1. Βίληεν ιαξπγγνζθόπην λέαο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ρξήζε θαηά ηελ 

δύζθνιε δηαζσιήλσζε αζζελώλ. ε εληαία θνξεηή ζπζθεπή πνπ ζπλδπάδεη ηα νθέιε 

ηεο άκεζεο ιαξπγγνζθόπεζεο (DL ηε γλσζηή ηερληθή ελόο ιαξπγγνζθνπίνπ 

Macintosh) θαη ηε ιαξπγγνζθόπεζε βίληεν (VL βίληεν ηερλνινγία). Μηθξνύ κεγέζνπο 

θαη βάξνπο, λα κελ μεπεξλά ηα 200 γξακκάξηα. 

2. Να θέξεη ελζσκαησκέλε πεγή ςπρξνύ θσηηζκνύ ηερλνινγίαο High-intensity 

LED. Έγρξσκε νζόλε 2,5’’ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο θιίζεο γηα θαηαιιειόηεξε 

δηαρείξηζε αλάινγα κε ηηο αλαηνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ θάζε αζζελή. Με θάκεξα λέαο 

ηερλνινγίαο, πςειήο αλάιπζεο ηύπνπ CMOS. 

3. Με ελζσκαησκέλε κπαηαξία ιηζίνπ, κε δπλαηόηεηα απηνλνκίαο ρξήζεο πάλσ 

από 240 ιεπηά. Γπλαηόηεηα νπηηθήο έλδεημεο ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο ηεο 

κπαηαξίαο κε ιεπηό-πξνο-ιεπηό αληίζηξνθε κέηξεζε. Δπηβάξπλζε πνπ επηβεβαηώλεη 

ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ηεο ζπζθεπήο, γηα ηελ απάιεηςε ηνπ θηλδύλνπ 

απνθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα δηαζσιήλσζεο. 

4. Να δέρεηαη fogfreeιεπίδεο δηαζσιήλσζεο κηαο ρξήζεσο. Γπλαηόηεηα 

επηινγήο κεγεζώλ ησλ ιεπίδσλ: Νν2, Νν3, Νν4 θαη εηδηθή ιεπίδα Νν3 γηα εμαηξεηηθά 

δύζθνιεο δηαζσιελώζεηο. 

5. Να πιεξνί ηα πξόηππα ζηεγαλόηεηαο IPX7. 

6. Να παξέρεη απνζηεηξσκέλε αθεξαηόηεηα ζηηο ιεπίδεο κηαο ρξήζεο θαη λα 

κπνξεί πιήξσο λα βπζηζηεί ζε απνιπκαληηθό πγξό, ηόζν ε νζόλε όζν θαη ε ιαβή γηα 

λα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε πςεινύ επηπέδνπ απνιύκαλζε. 

7. Γύλαηαη λα απνζηεηξσζεί κε ηηο παξαθάησ κεζόδνπο απνζηείξσζεο: 

 

                               o STERRAD 50/100S/200/NX/100NX. 

 

σνοπτική περιγραυή Βίντεο  Λαρσγγοσκοπίοσ 

Βίληεν ιαξπγγνζθόπην, θαηάιιειν γηα ρξήζε θαηά ηελ δύζθνιε δηαζσιήλσζε 

αζζελώλ. ε εληαία θνξεηή ζπζθεπή, κηθξνύ κεγέζνπο θαη βάξνπο πνπ λα κελ 

μεπεξλά ηα 200 γξακκάξηα. 

Να θέξεη ελζσκαησκέλε πεγή ςπρξνύ θσηηζκνύ ηερλνινγίαο High-intensityLED. 

Έγρξσκε νζόλε 2,5’’ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο θιίζεο. 

Με θάκεξα πςειήο αλάιπζεο ηύπνπ CMOS. 

Με ελζσκαησκέλε κπαηαξία ιηζίνπ, κε δπλαηόηεηα απηνλνκίαο ρξήζεο πάλσ από 

240 ιεπηά. Γπλαηόηεηα νπηηθήο έλδεημεο ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ δσήο ηεο κπαηαξίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

 
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι Προςφορζσ κα κατατίκενται ζωσ τθν ωσ άνω αναγραφόμενθ θμερομθνία 

ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων (1οσ όροφοσ, Οδόσ 

Ελευκερίασ  28 - Μουρνιζσ Χανίων).  

Προςφορζσ δεν μποροφν να κατατεκοφν μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα. 

1.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.3. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

1.4. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο 

ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω 

ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του 

διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 

διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.5. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.5.1. Θ λζξθ  ΡΟΣΦΟΑ. 

1.5.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί 

τθν προμικεια. 

1.5.3. Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

1.5.4.  Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

1.5.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 

1.6. Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ  τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με 

τθν προςφορά ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ φακζλουσ και  ειδικότερα τα εξισ: 
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά 

τουσ ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό και με τα 

άρκρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα: 

Α. Φυςικά Πρόςωπα 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ αυτό ιςχφει ςφμφωνα με τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: 

1.1.   δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ  του άρκρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- και 

του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τθν διαδικαςία 

ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

1.2. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τθν παρ. 

1α και 2 του άρκρου 75 

Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν : 

 Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

 Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Γ:Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα: Απαιτείται να ςυμπλθρωκεί μόνο το πεδίο αναφορικά με το εάν ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του Ρεριβαλλοντικοφ , 

Κοινωνικοφ και Εργατικοφ Δικαίου 

 Μζροσ ΙV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 
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 Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Σο  Σ.Ε.Τ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, όπου να δθλϊνεται ότι:  

2.1 Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν υπάγεται ςτισ 

προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλειςμοφ από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.3 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ των οποίων οι 

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

2.4 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

2.5 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

2.6 Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2.7 Τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί,  τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

2.8 Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί 

2.9 Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2.10 Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019,  για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

2.11 Δεςμεφεται για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που κα του 

κατακυρωκεί το αργότερο εντόσ 30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

οι ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν 
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θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται 

βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν 

άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.   

 

Β. Νομικά πρόςωπα, Θμεδαπά ι Αλλοδαπά  

1. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρου παραγράφου Α. «Φυςικά πρόςωπα».  

2. Τονίηεται ότι κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα 

θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 

ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται 

ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.   

 

Γ. υνεταιριςμοί   

1. Kατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό 

ςτοιχεία Α και Β κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ 

λειτουργεί νόμιμα.   

   Διευκρινίηεται ότι:  

 το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αφορά τα μζλθ 

του Δ.Σ. του Συνεταιριςμοφ και 

 οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο 

του Δ.Σ του Συνεταιριςμοφ.  

 

Δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε προμθκευτι, που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ. 
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Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτζρω δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 

θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν 

και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι 

ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ. 

2.1.1. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςτον φάκελο 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά» με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιπρόςκετα, κα πρζπει να περιλθφκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ 

παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, 

product data, manual κλπ), ζντυπα και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

του οικονομικοφ φορζα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια 

προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο ςφνολο των απαιτιςεων των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. 

2.1.2. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε 

ξεχωριςτό (ζντυπο ι θλεκτρονικό) φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν 

ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

Απαραίτητα στο υάκελο της τετνικής και της  οικονομικής προσυοράς 

η προσκόμιση μέσοσ αποθήκεσσης  Η/Τ (CD – USB) της προσυοράς 

σε προγράμματα Microsoft WORD. 

 

 

2.2. Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα. 

2.2.1. Οι ζντυποι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

2.2.2. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ προςφοράσ δεν είναι 

δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 

ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

2.2.3. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ 
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κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' 

αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ 

ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του 

απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

2.2.4. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, 

διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι 

πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, 

μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά 

τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

2.2.5. Ο προςφζρων εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 

127 του Ν. 4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ 

ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 

οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. Θ 

άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι 

διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, 

μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ 

παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο 

όργανο.   

2.2.6. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ 

ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.2.7. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με 

το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από 
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μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά 

τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ 

ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

2.2.8. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε 

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι 

αυτζσ κα περιζχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 

ζχει οριςτεί ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.2.9. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά 

αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των 

προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

2.2.10. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν 

διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια 

όργανα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ 

εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ παροφςα πρόςκλθςθ, προκειμζνου να 

αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ 

διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται ωσ απαράδεκτεσ και χωρίσ να αποςφραγιςτοφν οι 

ζντυπεσ προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με 

οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 

2.2.11. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ παραλαβισ & αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα 

που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. 

2.2.12. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ 

και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

2.2.13. τάδια ενεργειϊν: 

 Κατ' αρχιν αποδοχι προςφορϊν: Αρχικϊσ θ Υπθρεςία αξιολογεί τα 

υποβλθκζντα από τισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ δικαιολογθτικά (παρ. 2, άρκρο 79 

του Ν. 4412/2016), που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παροφςα Δ/ξθ, προκειμζνου να 

καταλιξει ςτισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ υποβλθκείςεσ προςφορζσ. 

 Σεχνικι αξιολόγθςθ προςφορϊν: Το τεχνικό μζροσ των κατ' αρχιν αποδεκτϊν 

προςφορϊν διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προκειμζνου αυτι 
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να γνωμοδοτιςει ποιεσ από τισ κατ' αρχιν αποδεκτζσ προςφορζσ, είναι και τεχνικά 

αποδεκτζσ. 

 Αποςφράγιςθ οικονομικϊν προςφορϊν: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των παραπάνω ςταδίων, θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και 

αξιολόγθςθ του οικονομικοφ μζρουσ των κατ' αρχιν και τεχνικά αποδεκτϊν 

προςφορϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ 

αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ. 

 Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν 

αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ).  

2.3. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

2.3.1. Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα -

δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 103 του Ν.4412/2016: 

 Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ 

μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

υποβολι του, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 

αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 73. 

Διευκρινίηεται ότι το απόςπαςµα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 

αρµόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νοµικοφ 

προςϊπου,  αφορά: 

 τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευκφνοντα Σφµβουλο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το 

νοµικό πρόςωπο είναι Α.Ε.  
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 τα μζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου ςε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν και ςε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του. 

2.3.2. Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται 

από αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το 

χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ 

ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, ότι είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

του. Ρζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

2.3.3. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του 

Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτοφ από τθν εν λόγω Τπθρεςία, Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί τιρθςθσ των λόγων μθ αποκλειςμοφ του από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθν παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016. 

2.3.4. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 

του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του 

οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ 

επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. 

2.3.5. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των 

ανωτζρω ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. 

Συγκεκριμζνα:   

2.3.5.1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι 

Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ  (Ε.Ρ.Ε.): 

 Σφςταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων (όπωσ ΦΕΚ ι 
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Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ) 

 Εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ) 

 Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια 

αρχι. 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, 

από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο 

νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

2.3.5.2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε 

ι Ε.Ε ι Ι.Κ.Ε): 

 Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ 

ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και 

του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 

 Ριςτοποιθτικό περί  μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 

 

2.3.5.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:  

Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με 

αυτά που αναφζρονται ανωτζρω ςτισ παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία προβλζπονται 

από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται 

θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν 

και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που 

ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν 

εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ 

του νόμιμου εκπροςϊπου του υποψθφίου, από τθν οποία προκφπτει ότι: (α) δεν 

εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, και (β) ο Υποψιφιοσ πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό 

όρο. 

2.3.5.4.  τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν 

κοινι προςφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 

υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

Ζνωςθ. 
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Γενικά τονίηεται ότι ωσ προσ τισ θμερομθνίεσ ζκδοςθσ των ωσ άνω αποδεικτικϊν μζςων 

(δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των 

ανωτζρω δικαιολογθτικϊν εντόσ τριϊν (3) θμερϊν κα γίνει αποδεκτι ςε 

αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 

του ν. 4412/2016 μόνο Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι 

θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ του άρκρου52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό 

ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ 

αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ 

απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. τθν 

υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) 

δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) 

εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν 

οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτο χρονικό διάςτθμα, που προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου τεςςαρακοςτοφ πρϊτου τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου Αϋ84/13-04-2020, δεν προςκομίςει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ και  παρακρατείται θ 

εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ.    

 

2.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ 

χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

2.5. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε 

ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ 

του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 

ςθμεία που ηθτικθκαν. 
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2.6. Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι 

εναλλακτικζσ προςφορζσ 

2.7. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ 

ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ 

αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και 

απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

 

3. ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

3.1 Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που 

κατά παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 

απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

3.2 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί 

τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

 

4. Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 

αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 

ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 

Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 

διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

ΑΔΑ: Ω0ΛΔ46907Τ-Μ5Ξ





27 
 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 

απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 

πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 

διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 

υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 

διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ 

ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν 

μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 

τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

4.1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 

Διαγωνιςμό. 

4.2. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι 

υποχρεωμζνοι να κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο  Φ.Π.Α, εφόςον το φψοσ τθσ 

φμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό των 20.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ. 

-Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να ζχει χρόνο λιξθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΔΑ: Ω0ΛΔ46907Τ-Μ5Ξ





28 
 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 

τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα 

πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

5. ΣΙΜΕ 

5.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ. 

5.1.1. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

5.1.1.1. Σιμι ανά είδοσ με κρατιςεισ μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 

5.1.1.2. Ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε 

περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ. Π. Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν 

Τπθρεςία).  

Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

5.1.1.3. υνολικι Σιμι με κρατιςεισ μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ, ωσ άκροιςμα των 

επιμζρουσ ποςοτιτων και τιμϊν των ειδϊν και υνολικι Σιμι με κρατιςεισ 

ςυμπ/νου ΦΠΑ 

θμειϊνεται ότι: 

 Στουσ οικονομικοφσ φορείσ δίνεται θ δυνατότθτα να κατακζςουν προςφορά για 

μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ.  

 Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει, ανά είδοσ, και - ςτθν περίπτωςθ όπου δεν 

καλφπτεται όλθ θ ποςότθτα από ζνα μειοδότθ- ςε όςουσ μειοδότεσ απαιτθκεί 

προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, 

ςτον μειοδότθ με τθν μεγαλφτερθ τιμι κα κατακυρωκεί όςθ ποςότθτα απαιτείται για να 

ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ποςότθτα. 

 

Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ 

ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

5.2. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα 

δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ 

υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα 

άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω 

εάν είναι μικρότερο του πζντε. 
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5.3. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με  ςαφινεια θ 

προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

5.4. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται 

ωσ απαράδεκτεσ. 

5.5. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα 

εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για 

τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι 

αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ 

αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016. 

5.6. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε 

προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

5.7. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ κατακφρωςθσ – ςυμβαςιοποίθςθσ και 

απορρόφθςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ ηθτοφμενθσ από τθν πρόςκλθςθ ποςότθτασ 

των ειδϊν. 

 

6. Προςυμβατικόσ ζλεγχοσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, όλθ θ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί (εφόςον υπόκεινται λόγω 

ορίων) για ζλεγχο και διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο ςφμφωνα με 

το Ν 4700/2020.  

 

7. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

Κατόπιν τθσ διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, θ ςφμβαςθ 

πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε τρείσ (3) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον 

ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

 

8. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα θμζρεσ από τθν υπογραφι 

αυτισ. Θ Σφμβαςθ δφναται να παρατακεί κατόπιν αιτιματοσ του αναδόχου, με 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
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9. ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ, ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 

4412/2016, από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο 

άρκρο 133 του ν. 4412/2016, ςε αμφότερεσ δε τισ περιπτϊςεισ εφόςον θ εν λόγω 

εφαρμογι διατάξεων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα ρθτϊσ κεςπίηονται ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ. 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι 

του αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

10. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

11. ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει 

αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ μετά από Απόφαςθ του Κε.Σ.Υ.Ρε. ι μετά από 

γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 

ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 

γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 

ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 

εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Ππωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 

κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.      

 

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ  από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο προμθκευτισ κα 

βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κλπ από τθ μθ 

εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ 
ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα

1
)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)
2
................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………

4
  , υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται 
με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ 
τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..

5
/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

6 
........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ

7 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ

8
)   ι  μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 
εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ 
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε

9
. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                 
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5
  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8
 Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξησζεο 

ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά 

πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε.  
9
  Ο θαζνξηζκόο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 

740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΘ) ΜΕΩ ΣΘ ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΣΑΤΡΟ . 

ΝΙΑΡΧΟ» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Να κατατεκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του 

καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), ζντυπα και λοιπά 

ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα.   

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια προςφορά κα είναι να 

αναφζρεται ςτο ςφνολο των απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 ….(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)….. ΝΑΙ   

2     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να 

δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ςυμπλθρϊνεται θ λζξθ «ΝΑΙ», κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ 

όροσ ςτθν Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα 

αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ 

ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 
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προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια 

καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι 

του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ 

και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα 

ςτοιχεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ 

πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, 

μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ 

ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Φφλλου 

Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του Φφλλου 

Συμμόρφωςθσ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ 

Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ»  και θ ςτιλθ 

«ΡΑΑΡΟΜΡΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, τότε 

κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο και άρα θ τεχνικι προςφορά κα 

κεωρείται ωσ μθ αποδεκτι. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

7ε Τ.ΠΔ  ΚΡΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» 

 

ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ  Νο   / 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΤΕΛΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΦΡΑ 24%  

ΤΕΛΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΦΡΑ  

 
 

Στα…………………ςιμερα τθν  …………. του μθνόσ ……………… 2020, οι υπογράφοντεσ το παρόν, από το 

ζνα μζροσ, το Ν.Ρ.Δ.Δ. που εδρεφει ςτα Χανιά Κριτθσ, με τθν επωνυμία 

……………………………………………………………………….. Κριτθσ, Τ.Κ. ………………, Α.Φ.Μ 999444662, Δ.Ο.Υ 

ΧΑΝΙΩΝ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι, κο Μπζα Γεϊργιο, και από το άλλο μζροσ θ 

εταιρία  .…………………………………………………………….., Δ/νςθ …………………………..… Τθλ………… Fax. 

………………….., ΑΦΜ ……………………, ΔΟΥ  …………………… , που εκπροςωπείται νόμιμα από τον/θν  

…………………………………………………  ο/θ οποίοσ/α  νομίμωσ παρίςταται με το δικαίωμα κατάρτιςθσ  

και υπογραφισ του παρόντοσ, διλωςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν  τθν δια του 

παρόντοσ, καταρτιηόμενθ μεταξφ αυτϊν ςφμβαςθ,  για  τθν  προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά 

περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ για τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Χανίων, 

τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορονοϊοφ, COVID-19, που του κατακυρϊκθκε με 

τθν απόφαςθ    …………………………………. του ………………………………………………. 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ με αρ. πρωτ. ……………./…….-….-2021 

Ρρόςκλθςθσ που διενεργικθκε. 

Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά 

του, ανακζτει τθν προμικεια ςτον δεφτερο ονομαηόμενο ςτο εξισ ‘’Ρρομθκευτι‘’ ο  οποίοσ 

αναλαμβάνει τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ  για 

τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Χανίων, τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορονοϊοφ, 

COVID-19, ςφμφωνα  με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα. 

Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δθμοςίων 

Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», το Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν 
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διατάξεων περί κρατιςεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εκνικό 

Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν.3527/09-02-07 «Κφρωςθ 

Συμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν. 3580/07 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το 

Υπουργείο Υγείασ  και άλλεσ διατάξεισ», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014, Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ Αϋ84/13-

04-20), Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ 

διάδοςθσ κορωνοϊοφ», όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020, και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ - ΣΙΜΘ  

Τα υπό προμικεια είδθ τα οποία κατακυρϊκθκαν ςτθν εταιρία …………………………….., 

αναγράφονται αναλυτικά ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα ειδϊν - τιμϊν.  

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟ  

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΠΑΝΘ ΜΘ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΠΑΝΘ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ 

ΦΠΑ 

1 
  

   
 

2 
  

   
 

 

 Θ παραπάνω δαπάνθ βαρφνει τον ΚΑΕ 7127 για είδθ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ του 

προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου Χανίων, τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τθ ςυνολικι ποςότθτα των παραπάνω ειδϊν ςτθν 

Κεντρικι Αποκικθ του Νοςοκομείου Χανίων, το αργότερο εντόσ 30 θμερϊν από τθν Υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ, με δικι του ευκφνθ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΘ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ κα ιςχφει ζωσ τθν απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικείμενου, 

και ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρκρου 2 τθσ παροφςασ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ-ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ-ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει κατά μζγιςτο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι του 

ςχετικοφ τιμολογίου, ωσ κείμενθ νομοκεςία, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του είδουσ.    
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Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται  ςτο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που του ζχουν 

κατακυρωκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του Νοςοκομείου Χανίων, τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ και 

ςφμφωνα με τθν με αρικ. πρωτ. …………../……..- -2021 Ρροςφορά  του, θ  οποία αποτελεί  

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.      

     

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχοσ κα βαρφνεται και για 

κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ με αρ. πρωτ. ………………/……..-…-2021 

Ρρόςκλθςθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό …………………….   

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ …………..… , ποςοφ ……………………….ευρϊ (5% 

επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΦΡΑ), ιςχφοσ μζχρι επιςτροφισ τθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται για τθν 

πιςτι και απαρζγκλιτθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X 

του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν ανάκεςθ θ οποία πραγματοποιείται με τθν ςφμβαςθ 

αυτι, ιςχφουν οι όροι τθσ με αρ. ………/…..-11-2020 Ρρόςκλθςθσ, θ οικονομικοτεχνικι προςφορά 

του αναδόχου, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,  κακϊσ επίςθσ και τα 

αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν και τθσ Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα 

αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ», όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4682/2020. 
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Συμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι 

διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο ζγγραφα 

αποκλειςμζνου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ 

πόλθσ του Θρακλείου. 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δυο πρωτότυπα. 

Ζνα από τα παραπάνω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτο  Νοςοκομείο Χανίων, τθσ 7θσ 

ΥΡΕ Κριτθσ και το άλλο πιρε ο ανάδοχοσ ο οποίοσ διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό του. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ   ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ     

                  

                   Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

     ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΑΔΑ: Ω0ΛΔ46907Τ-Μ5Ξ
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