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 Διακιρυξθ 35/2020 

(κατόπιν τροποποίθςθσ) 

για φμβαςθ Προμικειασ ενόσ Μαγνθτικοφ Σομογράφου ςτα 
πλαίςια τθσ υμφωνίασ υμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ “SIEMENS” (ΤΠΟΙΚ 
07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Αϋ164/27-8-12) 

με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΘΔΘ με εκτιμϊμενθ αξία 
900.000,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνθσ διετοφσ ςυντιρθςθσ 

και του ΦΠΑ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΙΔΩΝ ΡΑΤΩΝ 
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40 

Ρόλθ ΡΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 26331 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL632 

Τθλζφωνο 2610 635141 

Φαξ 2610 220511 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies.karaman@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μαρία Σγοφρου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.karamandaneio.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 
και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του 
Ν.4270/2014.    

  
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν αρικμ. ΥΡΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012(ΦΕΚ Αϋ164/12) 

ΣΥΜΒΑΣΘ – Συμφωνία ςυμβιβαςμοφ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ SIΕMENS ΑΕ ςφμφωνα με 

τθν οποία θ κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δαπάνθσ κα γίνει από τθν ανωτζρω εταιρεία. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΝΘΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΑΦΟΥ ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 900.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και του κόςτουσ τθσ διετοφσ (2 ζτθ) 

ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ 

τθσ Συμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ εταιρείασ SIEMENS ΑΕ, για τθν 

παροχι Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ ςτα Δθμόςια Νοςοκομεία. 

Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 33111610-0 : ΜΑΓΝΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 900.000 €  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 725.806,45, ΦΡΑ : €  174.193,55). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ και οκτϊ (8) μινεσ τουλάχιςτον (οκτϊ μινεσ για τθν 
παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, διετισ τουλάχιςτον ςυντιρθςθ). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 τον  ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 το άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  
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 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,  τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων 
του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι 
οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) 
των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ».   

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

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 το π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθν απόφαςθ 2879/2-3-18 του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ (ΦΕΚ 
879/Β/13-3-2018) «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων 
που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου», 

 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω, 

 τθν αρικ. ΥΡΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ 164/Αϋ/12) Συμφωνία Συμβιβαςμοφ μεταξφ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και SIEMENS,  

 τθν παρ.2 του άρκρου 324 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Αϋ/2012) «Ζγκριςθ του Σχεδίου Συμφωνίασ 

Συμβιβαςμοφ μεταξφ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και των εταιρειϊν SIEMENS AG και SIEMENS ΑΕ», 

 το αρικ. πρωτ. ΓΔΟΥ 858/26-7-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Οικονομικϊν, 

 τα αρικ. πρωτ. 1639/9-8-2018 και 3287/15-11-2018 ζγγραφα του Υπουργείου Υγείασ περί παροχισ 

ιατρικοφ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο Συμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 

εταιρείασ SIEMENS ΑΕ, 

 τθν εγκεκριμζνθ από τθν Επιτροπι Εποπτείασ λίςτα του Υπουργείου Υγείασ με τισ μονάδεσ υγείασ για 

τισ οποίεσ εγκρίκθκε θ αναγκαιότθτα προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ,   

 τθν αρικ.  1/28-1-2019 Θζμα ΕΘΔ 2 απόφαςθ ΔΣ με κζμα : «1) Ζγκριςθ διενζργειασ διεκνοφσ ανοιχτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν προμικειά ενόσ ςυςτιματοσ Μαγνθτικισ Τομογραφίασ ςε εκτζλεςθ τθσ 
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Συμφωνίασ Συμβιβαςμοφ μεταξφ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και SIEMENS 2) Συγκρότθςθ επιτροπϊν 
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ», 

 τθν αρικ. 14/10-11-2020 Θζμα 7 απόφαςθ ΔΣ με κζμα : «Συγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ-
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ Μαγνθτικισ Τομογραφίασ ςε 
εκτζλεςθ τθσ Συμφωνίασ Συμβιβαςμοφ μεταξφ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και SIEMENS», 

 τθν αρικ. 420/16457/20-11-2020 απόφαςθ  Διοικθτι με κζμα : «1) Ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
και 2) ζγκριςθ προςχεδίου διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ 
Μαγνθτικισ Τομογραφίασ, ςτο πλαίςιο Συμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 
τθσ εταιρείασ SIEMENS ΑΕ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 900.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
και πενταετοφσ ςυντιρθςθσ». 

 τθν αρικ. 132/4056/24-03-2021 απόφαςθ Διοικθτι με κζμα : «Τροποποίθςθ τθσ αρικ. 35/2020 
διακιρυξθσ ανοιχτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν «προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ Μαγνθτικισ 
Τομογραφίασ, ςτο πλαίςιο Συμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ εταιρείασ 
SIEMENS ΑΕ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 900.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και 
πενταετοφσ ςυντιρθςθσ», ςε ςυμμόρφωςθ ςτθν αρικ. 357/2021 απόφαςθσ ΑΕΡΡ επί προδικαςτικισ 
προςφυγισ και ςτισ δυνατότθτεσ τθσ αγοράσ» 

 τθν αρικ. 139/4278/30-03-2021 απόφαςθ Διοικθτι με κζμα : «Ζγκριςθ : 1) τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
(κατόπιν τροποποίθςθσ) ανοιχτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ 
Μαγνθτικισ Τομογραφίασ, ςτο πλαίςιο Συμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 
τθσ εταιρείασ SIEMENS ΑΕ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 900.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
και διετοφσ ςυντιρθςθσ 2) προςχεδίου τθσ αρικ. 35/2020 διακιρυξθσ» 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 30/06/2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 14:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν 05/07/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00π.μ. με χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr . 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 26/03/2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ (τροποποιθμζνθσ) Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) τθν 30/03/2021. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ τροποποιθμζνθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 101480,1. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ τροποποιθμζνθσ  Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε και ςτον Ελλθνικό 
Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και Ν.3548/2007 και ςυγκεκριμζνα ςτισ κάτωκι 
εφθμερίδεσ του Ν. Αχαΐασ : 
α) ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΤΘΣ ΑΧΑΪΑΣ (θμεριςια), θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 26-03-2021, θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 29-03-2021, 
β) ΡΕΛΟΡΟΝΘΣΣΟΣ (θμεριςια), θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 26-03-2021, θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 27-03-2021, 
γ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (εβδομαδιαία), θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 26-03-2021, 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ: 02-04-2021. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: Ψ5Θ3469076-5Ψ1 τθν 30/03/2021. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008361225 και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): https://www.karamandaneio.gov.gr/ςτθν 
διαδρομι : Διαγωνιςμοί ► Διεκνείσ Διαγωνιςμοί, τθν 30/03/2021. 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.karamandaneio.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2021-041973 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. Θ  παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.  

Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 
τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία 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 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)1. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

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, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, εφόςον ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  Σε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τεχνικοφ περιεχομζνου που ζχουν 
υποβλθκεί και ςε άλλθ γλϊςςα, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2, 4.1. και 6.4 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 



 

Σελίδα 11 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 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 γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ οποία 

κακορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΕΜ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

Υψοσ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ υμμετοχισ 

1 ΜΑΓΝΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ 1 725.806,45 14.516,13 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 05/08/2022, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171) ) και τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8,  δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.  
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2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει 
τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ  του ςυγκεκριμζνου είδουσ. 

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν τα ακόλουκα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτοσ: 
1) Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο καταςκευαςτισ τθρεί 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά EN ISO 13485 ςε ιςχφ, που ικανοποιεί τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ 
οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
2) Ριςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ από τα οποία να προκφπτει ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ 
φζρουν ςιμανςθ CE, ϊςτε να αποδεικνφεται ότι το ςφςτθμα πλθροί τα διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και 
φζρει ςιμανςθ με τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί «Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ» και τισ 
Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/τΒ/13-9-94), Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ 32/τΒ/17-01-02), Κ.Υ.Α. 44006/02 (ΦΕΚ 
577/τΒ/09-05-02).  
3) Ριςτοποιθτικό με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ το πρότυπο ΕΝ60601.      
4) Ριςτοποιθτικό ότι ο προμθκευτισ τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 
τθσ οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ(EN ISO 9001 και EN ISO 13485 ςε ιςχφ, με πεδία πιςτοποίθςθσ 
τουλάχιςτον τθν διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων).  
5) Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ςυμμόρφωςθσ με τθν Υπ. Απ. 
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348/07-01-2004 ςφςτθμα ποιότθτασ των εταιριϊν διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων.  
6) Ριςτοποιθτικά που να αποδεικνφεται ότι ο προμθκευτισ είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ Α.Θ.ΘΕ. βάςθ του Ρ.Δ 117/2004.  
Επιςθμαίνεται ότι, όλα τα πιςτοποιθτικά και οι βεβαιϊςεισ κα πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα.  

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά το κριτιριο τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
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2.2.5, και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μζςα προςκομίηονται  κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
(παράγραφοσ 2.2.5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.2 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβλι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

Απαιτείται επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν 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. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

                                                           
2
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
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Β.3.  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5  οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

α) Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου 

μθχανιματοσ για τα ζτθ 2018, 2019, 2020 με μνεία για κάκε παράδοςθ του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο 

Δθμόςιο είτε ςτον Ιδιωτικό Τομζα και ειδικότερα τα υλικά, τισ ποςότθτεσ, τθν αξία, τισ θμερομθνίεσ 

παραγγελίασ παράδοςθσ και υποχρζωςθσ παράδοςθσ. Ο κατάλογοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν 

παράδοςθ ενόσ τουλάχιςτον παρόμοιου μθχανιματοσ.  

β) Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςυνεργαςίασ και περάτωςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχων προμθκειϊν από 

Δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : 

1) Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο καταςκευαςτισ τθρεί 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά EN ISO 13485 ςε ιςχφ, που ικανοποιεί τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ 
οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
2) Ριςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ από τα οποία να προκφπτει ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ 
φζρουν ςιμανςθ CE, ϊςτε να αποδεικνφεται ότι το ςφςτθμα πλθροί τα διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και 
φζρει ςιμανςθ με τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί «Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ» και τισ 
Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/τΒ/13-9-94), Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ 32/τΒ/17-01-02), Κ.Υ.Α. 44006/02 (ΦΕΚ 
577/τΒ/09-05-02).  
3) Ριςτοποιθτικό με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ το πρότυπο ΕΝ60601.      
4) Ριςτοποιθτικό ότι ο προμθκευτισ τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 
τθσ οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EN ISO 9001 και EN ISO 13485 ςε ιςχφ, με πεδία πιςτοποίθςθσ 
τουλάχιςτον τθν διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων).  
5) Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ςυμμόρφωςθσ με τθν Υπ. Απ. 
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348/07-01-2004 ςφςτθμα ποιότθτασ των εταιριϊν διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων.  
6) Ριςτοποιθτικά που να αποδεικνφεται ότι ο προμθκευτισ είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ Α.Θ.ΘΕ. βάςθ του Ρ.Δ 117/2004.  

Επιςθμαίνεται ότι, όλα τα πιςτοποιθτικά και οι βεβαιϊςεισ που κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά, κα πρζπει 
να είναι μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  

Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά και θ αντίςτοιχθ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
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εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.3 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων, λαμβάνοντασ υπόψθ 

το ςφνολο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Ι : 

ΟΜΑΔΑ Α': Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Ποιότθτα και Απόδοςθ. 
υνολικόσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Α): 75% 

Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

1) Μαγνιτθσ. 8% 

2) Gantry. 7% 

3) Εξεταςτικι Τράπεηα. 5% 

                                                           
3
 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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4) Ακουςτικόσ Θόρυβοσ. 1% 

5) Σφςτθμα Βακμιδωτϊν Ρεδίων. 3% 

6) Σφςτθμα ραδιοςυχνοτιτων. 20% 

7) Ρθνία. 15% 

8) Τεχνικζσ απεικόνιςθσ/προγράμματα απεικόνιςθσ. 8% 

9) Επεξεργαςτισ εικόνασ/Κονςόλα χειριςμοφ. 2% 

10) Σφςτθμα διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ εικόνασ. 3% 

11) Διαςυνδεςιμότθτα. 1% 

12) Ραρελκόμενα. 2% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΟΜΑΔΑ Α             75% 

ΟΜΑΔΑ Β' : Σεχνικι Τποςτιριξθ και κάλυψθ (φμφωνα και με όςα 
αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ Ειδικοφσ όρουσ). υνολικόσ 
υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Β): 25% 

υντελεςτισ 

Βαρφτθτασ (%) 

1) Χρόνοσ Ραράδοςθσ 1% 

2) Συντιρθςθ και χρονικι διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 
(τουλάχιςτον 2 ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι) 

9% 

3) Εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν για μια δεκαετία τουλάχιςτον 
από τθν οριςτικι παραλαβι. 

2% 

4) Συμβόλαιο Συντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 
(διετοφσ τουλάχιςτον)ςυντιρθςθσ  

8% 

5) Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του ςυγκροτιματοσ 
(downtime), προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου 
ςυντιρθςθσ, χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ, κλπ. 

2% 

6) Εξουςιοδοτθμζνα Συνεργεία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 1% 

7) Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ (Ιατρϊν Τεχνολόγων, Ακτινοφυςικϊν, 
Τεχνικϊν) 

2% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΟΜΑΔΑ Β              25% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ                                          100% 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

(Ρρβλ άρ. 86 παρ. 11, 13 και 16 Ν.4412/2016) 
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Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ 

βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ 

και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι 

διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το 

γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ (ςν) επί τθ βακμολογία του (Κρν), θ δε ςυνολικι 

βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 

κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : 

B = ς1 x Κρ1 + ς2 x Κρ2 + ……+ ςν x Κρν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα προςφορά είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Λ ςφμφωνα με τον παρακάτω 

μακθματικό τφπο *από το ςυνδυαςμό των άρ. 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 κακϊσ 

και του τυποποιθμζνου εντφπου 2 Παραρτιματοσ II (Προκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) προκφπτει θ δυνατότθτα ςτάκμιςθσ/ βαρφτθτασ μεταξφ 

τεχνικισ (κριτθρίων ποιότθτασ)- οικονομικισ προςφοράσ (τιμισ- κόςτουσ)+: 

 

Λj = 80 x (Bj/Bmax) + 20 x (Kmin/Κj) 

 όπου: 

Βmax: θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά 

Βj: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ j. 

Kmin: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 

Κj: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ j 

Λj: θ Ανοιγμζνθ Τιμι Σφγκριςθσ τθσ προςφοράσ του j προςφζροντοσ θ οποία ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 

δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

 

Το Συνολικό Συγκριτικό Κόςτοσ Κj τθσ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ δίδεται από τον τφπο: 

Kj = Π j +  j = Π j + * Σ1 jx (10-ρj) ] 

δθλαδι προκφπτει ωσ άκροιςμά : 

α) τθσ προτεινόμενθσ τιμισ προμικειασ – μελζτθσ εφαρμογισ του χϊρου εγκατάςταςθσ 

– εγκατάςταςθσ – παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία-διετοφσ τουλάχιςτον ςυντιρθςθσ, 
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Πj, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο : «Προςφερόμενθ τιμι 

(Π) για το είδοσ χωρίσ Φ.Π.Α., (ολογράφωσ)» του ΡΙΝΑΚΑ Π1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

που περιζχεται ςτθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ. 

β) τθσ προτεινόμενθσ ςυνολικισ τιμισ πλιρουσ ςυντιρθςθσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 

δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ, j, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε 

από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο «υνολικι τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

χωρίσ Φ.Π.Α. () (ολογράφωσ)» του ΡΙΝΑΚΑ Π2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, που 

προκφπτει από τον τφπο : Σj = Τ1 jx (10-ρ j) και περιζχεται ςτθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, 

όπου j= 1, 2 … αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι 

αυτό το ςτάδιο και δεν απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ. 

Σ1j= είναι θ τιμι που προτείνει ο j προςφζρων και ςυμπλθρϊνει ςτο πεδίο «Ετιςια τιμι 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ χωρίσ Φ.Π.Α. (ολογράφωσ)» του πίνακα Ρ2 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

ςυντιρθςθσ. 

Θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ (T1j) χωρίσ Φ.Π.Α. δεν πρζπει να 

ξεπερνά το 8%  τθσ Προςφερόμενθσ τιμισ (Πj) για το είδοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 

Σ1j≤8% xΠj 

ρj = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

ςυντιρθςθσ, θ οποία πρζπει να αναγραφεί από τον j προςφζροντα ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

του πίνακα Οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ υπολογίηει, τισ ανοιγμζνεσ τιμζσ ςφγκριςθσ Λj των αποδεκτϊν 

προςφορϊν και κατατάςςει τισ προςφορζσ αυτζσ ςε υγκριτικό Πίνακα με φκίνουςα ςειρά του Λj, 

ςτρογγυλοποιϊντασ ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν (Λ), προκρίνεται θ 

προςφορά με τθν μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ (Β). Αν οι ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. Με βάςθ τθν 

τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία, προκρίνεται ωσ 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ ο πρϊτοσ ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ και εφόςον το επικυμεί θ Α.Α., θ νζα 

ςφμβαςθ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ κα ςυνάπτεται με βάςθ τθν αρχικι τιμι Τ1 για το πρϊτο ζτοσ. 

Για κάκε ζνα από τα επόμενα ζτθ και εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι θ ςφμβαςθ κα ανανεϊνεται 
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και κα ςυνάπτεται με βάςθ το ςυμβατικό τίμθμα του προθγοφμενου ζτουσ αναπροςαρμοςμζνο κατά το 

ποςοςτό αφξθςθσ-μείωςθσ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι που δίνει θ ΕΛ.ΣΤΑΤ για τθν αντίςτοιχθ 

προθγοφμενθ 12μθνθ περίοδο από τον μινα υπογραφισ ςφμβαςθσ. 

 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 



 

Σελίδα 25 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
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Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν : α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ:   

Θ ανακζτουςα αρχι: 

(α) Δθμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία μζςα από τθν ιςτοςελίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) το ΕΕΕΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. 

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 

γνωςτό πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Τ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα 

ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ. 

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να 

μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να 

επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕ του διαγωνιςμοφ 

που «κατζβαςε» από το ΕΘΔΘ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 

κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. 

Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ  

εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ 

λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που 

διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από 

κάκε φυλλομετρθτι. 

(δ) Τπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

ιςτοςελίδα). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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(ε) Τποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕ ςε μορφι .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 

ΕΕΕ: 

α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει 

και υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 

ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαηί με χωριςτό 

ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ 

ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 

κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 

χωριςτό ΕΕΕΣ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2   Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Ο επιμζρουσ φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των δυνατοτιτων του προςφερόμενου μθχανιματοσ.  

2. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ όπου κα απαντϊνται και κα διευκρινίηονται με ςαφινεια και κάκε λεπτομζρεια, 

όχι μονολεκτικά, και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. 

Να υπάρχουν παραπομπζσ ςε φυλλάδια ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ 

απόδειξθ των ηθτουμζνων ςτοιχείων οι οποίεσ κα γίνονται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και 

παράγραφο του φυλλαδίου όπου κα εμπεριζχονται τα ςτοιχεία με αντίςτοιχθ επιςιμανςθ.  

3.  Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, οπωςδιποτε μετά τθσ προςφοράσ του (ςτον επί 

μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ), προκειμζνου αφενόσ μεν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία να 

αξιολογθκοφν – βακμολογθκοφν και αφετζρου δε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ εκμεταλλευςιμότθτα των 

δυνατοτιτων και αποδόςεων των ειδϊν και κφρια να διαςφαλίηεται από τουσ χριςτεσ θ κανονικι 

λειτουργία του ςυγκροτιματοσ και ταυτόχρονα να προςτατεφεται θ Δθμόςια Υγεία με τθν 

χρθςιμοποίθςθ των αναγκαίων εκάςτοτε ςτοιχείων, κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων, πλιρεσ 

επίςθμο εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου (operation 

manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ 

αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 
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4. Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια. Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να επιςυνάψει τα απαραίτθτα prospectus, 

τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου 

διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ, οδθγίεσ και 

εγχειρίδια χριςεωσ, ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και καταςκευαςτικά ςχζδια, service manuals, κατάλλθλα 

ςχιματα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, πιςτοποιθτικά, CD, δικαιολογθτικά και ότι άλλο τεκμθριωτικό ςτοιχείο 

διακζτει που αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με τισ απαιτιςεισ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και με τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ 

από τθν αρμόδια επιτροπι.  

5. Λίςτα με όλα τα απαραίτθτα υλικά – αναλϊςιμα για τθν λειτουργία των μθχανθμάτων. 

6. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ-επιςκευισ  από τθν θμερομθνία παραλαβισ του μθχανιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι είναι 

ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο ςυμβατικισ υποχρζωςθσ πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ-επιςκευισ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

μθχανιματοσ (2 ζτθ) από τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί υπζρ 

αυτϊν.  

Στθν υποχρζωςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ περιλαμβάνεται το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν, των 

κάκε είδουσ υλικϊν και τθσ αμοιβισ των τεχνικϊν που κα απαιτθκεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ καλισ 

λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και των εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που κα 

πραγματοποιοφνται ςτο διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου ςυντιρθςθσ. 

7. Αναλυτικό κατάλογο με το εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν Καταςκευάςτρια Εταιρεία Τεχνικό 

Ρροςωπικό για το προςφερόμενο ςφςτθμα Μαγνθτικοφ Τομογράφου κακϊσ και όλα εκείνα τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ τουσ και τθν πιςτοποίθςθ τουσ. Τα ωσ άνω 

ςτοιχεία αποτελοφν τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και τθν τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του 

οικονομικό φορζα (after sales service) και πρζπει να δοκοφν αναλυτικά ϊςτε να μποροφν να 

αξιολογθκοφν. 
8. Ρλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ: δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, προςφερόμενα 

βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που προτείνεται να 

εκπαιδευτοφν, πικανι πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεισ ςε προςωπικό (χριςτεσ) τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι 

παραλαβι των μθχανθμάτων. 

Για να τεκμθριϊςει τα άνω ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι μπορεί να διακζςει ςτθν 

Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ 

προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, κλπ) για τθν επίδειξθ – εκπαίδευςθ 

του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ τόςο επί τθσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ όςο και επί των 

δυνατοτιτων αποτελεςματικότερθσ και επωφελζςτερθσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ τθσ απόδοςισ 

του, ποιοτικισ και ποςοτικισ.  

Το υπόψθ εκπαιδευτικό προςωπικό, κα αναφερκεί ςε χωριςτζσ εκκζςεισ με τον αντίςτοιχο χρόνο 

εναςχόλθςισ τουσ, τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ κλπ ενϊ κα ςυνυποβλθκεί με το πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ και ςχετικό πιςτοποιθτικό ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ 

εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά του, για 

τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ιατρϊν / φυςικϊν / τεχνικϊν / τεχνολόγων επί τθσ λειτουργίασ των 

μθχανθμάτων και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των ειδϊν. Θ υπόψθ εκπαίδευςθ των 

χρθςτϊν (ιατρϊν / φυςικϊν / τεχνολόγων) κα είναι ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) 
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θμερολογιακϊν θμερϊν, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του διαγωνιηόμενου, με ζναρξθ μετά τθν 

εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυγκροτιματοσ. Θ εκπαίδευςθ των τεχνικϊν κα είναι ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον πζντε (5) 

θμερολογιακϊν θμερϊν, κα αναφερκεί χωριςτά, κα γίνει από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι και κα δοκεί 

κατάλλθλο πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο. Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω εκπαίδευςθ για το ίδιο διάςτθμα 

τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, μζςα ςτθν διάρκεια τθσ 

προτεινόμενθσ περιόδου ςυντιρθςθσ.   

Τζλοσ ςτο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να περιλάβει και υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι αποδζχεται, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου 

τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν 

παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, να παράςχει επί πλζον μία τουλάχιςτον ανάλογθ εκπαίδευςθ φςτερα 

από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ 

μεταγενζςτερα, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτον παρόντα επί 

μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του να υπάρχει ζγγραφο του καταςκευαςτι ι του 

εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 

93/42/EEC, ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. 

9. Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για 

δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του, κακϊσ και ζγγραφθ δζςμευςθ 

του καταςκευαςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 

Οδθγία 93/42/EEC.  

Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και των 

αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του εξοπλιςμοφ μικρότερθ των 

δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

10. Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηόμενου 

και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτα αντίςτοιχα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

11. Υπεφκυνθ διλωςθ για τθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ Ειδικοφσ Προυσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και για το 

χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

• Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και 
ςφμφωνα με τα υποδείγματα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι του προσ προμικεια εξοπλιςμοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα και κα πρζπει να αναγράφεται 

αρικμθτικά και ολογράφωσ που υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ με τθν αρικμθτικι τιμι. 

 *Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
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προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ ανταλλακτικϊν 

τθσ μθτρικισ εταιρίασ ςε ευρϊ για τον εξοπλιςμό/μθχανιματα που περιλαμβάνονται ςτο 

προςφερόμενο είδοσ.  

Θ τιμι προμικειασ του μθχανιματοσ που ςυμπλθρϊνεται ςτον ΡΙΝΑΚΑ Ρ1 ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, του Ραραρτιματοσ ΙV «ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ», περιζχει τθν ςυνολικι τιμι προμικειασ για αγορά, μεταφορά (με βάςθ τθν ελλθνικι 

νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ), εγκατάςταςθ ςε χϊρο του ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», 

Ερυκροφ Σταυροφ 40, 26331 Ράτρα, Ελλάδα, που κα του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι,  παράδοςι του ςε 

πλιρθ λειτουργία κακϊσ και διετι (τουλάχιςτον) ςυντιρθςι του. Ζτςι εννοείται ότι περιλαμβάνονται ςτισ 

τιμζσ αυτζσ, εκτόσ από τθν δαπάνθ αγοράσ του μθχανιματοσ, και οι δαπάνεσ εκτελωνιςμοφ του, το κόςτοσ 

τθσ αςφάλιςθσ, τθσ ζκδοςθσ τυχόν απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν, τθσ μεταφοράσ του μζχρι και εντόσ του 

χϊρου εγκατάςταςθσ του νοςοκομείου, τθσ εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ, ελζγχων και δοκιμϊν των 

μθχανθμάτων, τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, τθσ παράδοςθσ των απαιτοφμενων prospectus / 

manuals κλπ και τθσ παράδοςθσ των μθχανθμάτων ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.  Επίςθσ 

περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ αυτζσ και το κόςτοσ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ (για τουλάχιςτον δφο ζτθ από τθν παράδοςθ), κακϊσ και τα ανταλλακτικά και 

αναλϊςιμα, που περιλαμβάνονται ςτο μθχάνθμα ι είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του, μαηί με τα 

πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ μακρόχρονθ λειτουργία του 

μθχανιματοσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό. Αυτονόθτο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται υλικά ι 

αναλϊςιμα απαραίτθτα για τθ διενζργεια εξετάςεων.  

Θ ετιςια τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ που ςυμπλθρϊνεται ςτον ΡΙΝΑΚΑ Π2 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ του Ραραρτιματοσ ΙV (ΡΙΝΑΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ) περιζχει ςτθν πρϊτθ γραμμι (Ετιςια Τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ –επιςκευισ 

για το 1ο ζτοσ) τθν προςφερόμενθ ετιςια αμοιβι για πλιρθ ςυντιρθςθ (ανταλλακτικά και εργαςίεσ) 

οπωςδιποτε για το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ του προςφερόμενου χρόνου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ του εξοπλιςμοφ. Στθν αμζςωσ επόμενθ γραμμι του πίνακα Π2 (Διάρκεια 

ςε ζτθ τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ (ρ) ο διαγωνιηόμενοσ 

κα ςυμπλθρϊςει ςε ζτθ τθν προτεινόμενθ από τον διαγωνιηόμενο περίοδο τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ του εξοπλιςμοφ από τθν παραλαβι του μθχανιματοσ. Στθν τρίτθ γραμμι 

του πίνακα Π2 (Συνολικι τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ) ο διαγωνιηόμενοσ κα ςυμπλθρϊςει 

αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ αντίςτοιχα τθν ςυνολικι τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ του 

ςυγκροτιματοσ για τα εναπομείναντα ζτθ - μετά τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ 

υποχρζωςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ- μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ των δζκα (10) ςυνολικϊσ ετϊν από τθν 

παραλαβι του εξοπλιςμοφ. Θ ςυνολικι αυτι τιμι κατά ςυνζπεια κα πρζπει να προκφπτει από τον τφπο :   

   ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ – ΕΠΙΚΕΤΘ    =  Σ1  *  (10-ρ),  
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        όπου ρ = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ από τον διαγωνιηόμενο περιόδου τθσ ςυμβατικισ 

υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, και Τ1 θ προτεινόμενθ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – 

επιςκευισ για το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ, χωρίσ ΦΠΑ.  

Στθν ςυνολικι αυτι τιμι εννοείται ότι κα περιλαμβάνεται και θ αρχικι τιμι Τ1 για τον πρϊτο χρόνο μετά 

τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ.   

Οι τιμζσ αυτζσ κα περιζχουν, επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα, 

που περιλαμβάνονται ςτο μθχάνθμα ι είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ 

υλικά και εργατικά για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ μακρόχρονθ λειτουργία του μθχανιματοσ με τον 

παρελκόμενο εξοπλιςμό. Αυτονόθτο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται υλικά ι αναλϊςιμα απαραίτθτα για τθ 

διενζργεια εξετάςεων.  

Επιςθμαίνεται ότι τα κόςτθ Πλιρουσ υντιρθςθσ – Επιςκευισ του Πίνακα Π2 δεν περιλαμβάνονται ςτον 
προχπολογιςμό του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τον πρϊτο χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-
επιςκευισ του εξοπλιςμοφ και εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, θ ςφμβαςθ ετιςιασ πλιρουσ 
ςυντιρθςθσ – επιςκευισ κα ςυνάπτεται με βάςθ τθν αρχικι τιμι Σ1 για το πρϊτο ζτοσ, που ζχει 
ςυμπλθρϊςει ο διαγωνιηόμενοσ ςτον πίνακα Π2, ςτθν ςχετικι ςτιλθ δίπλα ςτο πεδίο «Ετιςια Τιμι 
πλιρουσ ςυντιρθςθσ –επιςκευισ για το 1ο ζτοσ».  Για κάκε ζνα από τα επόμενα ζτθ και εφόςον το 
επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι θ ςφμβαςθ κα ανανεϊνεται και κα ςυνάπτεται με βάςθ το ςυμβατικό 
τίμθμα του προθγοφμενου ζτουσ αναπροςαρμοςμζνο κατά το ποςοςτό αφξθςθσ-μείωςθσ του Δείκτθ 
Τιμϊν Καταναλωτι που δίνει θ ΕΛ.ΣΤΑΤ για τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ 12μθνθ περίοδο από τον μινα 
υπογραφισ ςφμβαςθσ. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, γίνεται ςφγκριςθ των τιμϊν των οικονομικϊν προςφορϊν 

με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν, όπωσ καταγράφτθκαν κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφορϊν ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το Ν. 3846/2010 τθν δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων 

παρατθρθτθρίου τιμϊν για τον ζλεγχο των τιμϊν όλων των ειδϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 10 του Ν. 

3580/2007 με βάςθ τισ τιμζσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

ε περίπτωςθ που κάποιο είδοσ ι υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΣΙΜΩΝ 

αυτό κα δθλϊνεται από τον οικονομικό φορζα ςε υπεφκυνθ διλωςι του. Προςφορζσ ανϊτερεσ του 

ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.        

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα για 
διάςτθμα δϊδεκα  (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ 05/07/2022. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
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περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ δθλϊνεται με ςχετικι διλωςθ του προςφζροντα μζςα ςτο φάκελο 

«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά». 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν Δευτζρα 05-07-2021 και ϊρα 10:00πμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΘΔΘ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ 
κατωτζρω απόφαςθ. 

Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά 
τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
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παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,                                                                                                   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013,  
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 104. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προ δικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
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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.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Διευκρινίηεται ότι, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ του 

είδουσ κακϊσ και τθν ςυντιρθςθ του είδουσ για τα δφο τουλάχιςτον (2) ζτθ μετά τθν παράδοςι του, θ 

εγγφθςθ που κα δοκεί αρχικά ωσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα αφορά ςτο ποςό τθσ ςφμβαςθσ που 

αντιςτοιχεί μόνο για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. τθν ςυνζχεια θ εν λόγω 

εγγφθςθ κα επιςτραφεί κατά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και κα αντικαταςτακεί με νζα 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τθ ςυντιρθςθ, που κα αφορά ςτο ποςό τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθ 

δαπάνθ για τα ςυμφωνθκζντα ζτθ ςυντιρθςθσ. Σο φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυντιρθςθσ 

κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% εκτόσ του ΦΠΑ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, όπωσ 

αυτι είχε κακοριςτεί ςτθν προςφορά του αναδόχου. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του Προμθκευτι κα γίνει ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 

εταιρείασ SIEMENS AE (ΦΕΚ 164Α/27-8-2012, ςε εκτζλεςθ του όρου ΙΙΙ.2(5).  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ωσ εξισ :  
- για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μθχανιματοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. 
- για τθν αξία κάκε ζτουσ ςυντιρθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςι του. 

Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιθκοφν υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι 

άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι, μετά τθν ζκδοςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία 

που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 200 του Ν.4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 

εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν ο εξοπλιςμόσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ-παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο εμνπιηζκνύ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό ςε χρονικό διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό 

(χρόνοσ παράδοςθσ) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, θ προςωρινι 

παραλαβι του, θ εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ, (δοκιμαςτικι 

περίοδοσ) και θ παράδοςθ τουσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Στο ίδιο διάςτθμα πρζπει να ολοκλθρωκεί και 

θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τον ανάδοχο.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από τθν  προςκόμιςθ του μθχανιματοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή εμνπιηζκνύ – ππεξεζίαο ζπληήξεζεο  
Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο  

1. Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα ολοκλθρωκεί το ςυντομότερο δυνατόν και όχι πζραν των οκτϊ (8) 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ) πρζπει να γίνουν 
θ μεταφορά και  εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ (δοκιμαςτικι 
περίοδοσ) και θ παράδοςι του ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Στο ίδιο διάςτθμα πρζπει να ολοκλθρωκεί και θ 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ από τον ανάδοχο. 

2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το 1/3 αυτοφ, με επιφφλαξθ 
των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων(ςχετ. άρκρο 26 του Κ.Ρ.Δ ), ι 
να μετατίκεται. 

3. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω παράταςθσ, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ ζκπτωτου 
του προμθκευτι. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ δεκαπζντε (15) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ, να παραδϊςει ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου αναλυτικά ςχζδια και κατάλογο με τισ 
απαιτιςεισ υποδομισ του χϊρου εγκατάςταςθσ. Το νοςοκομείο είναι υπεφκυνο για τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των απαιτοφμενων εργαςιϊν διαμόρφωςθσ του χϊρου που κα εγκαταςτακεί ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ 
εντόσ χρονοδιαγράμματοσ παράδοςθσ οφτωσ ϊςτε το προσ προμικεια ςφςτθμα να παραδοκεί ςτουσ 
χριςτεσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία και ςφμφωνα τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

5. Ο ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων ςτο χϊρο 
τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ, 
κακϊσ και τθν μεταφορά και τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του chiller.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ, και να το 
παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, ςτον διακζςιμο 
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προσ τοφτο χϊρο, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, και να το παραδϊςει ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ 
κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τθ ςυνδρομι των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν του φορζα.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Θ Α.Α. δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για 
υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων. Ο 
ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά του ςυγκροτιματοσ μζχρι τθν προςκόμιςθ του 
ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και τθν υποβολι ςτθν Υπθρεςία του αποδεικτικοφ προςκόμιςθσ κεωρθμζνου από τον 
υπεφκυνο τθσ Α.Α.   

Ραραλαβι δε κα γίνει δεκτι αν τα προςφερόμενα είδθ δεν είναι αυτά που προςφζρκθκαν και 
κατακυρϊκθκαν.  

6. Για τθν θλεκτρικι τροφοδοςία όλου του εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου και του απαραίτθτου 
βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, όπωσ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ (αεριςμόσ κλπ)  που κα εγκαταςτιςει, ο Ανάδοχοσ, κα προβεί ςτθν προμικεια και 
εγκατάςταςθ ενόσ θλεκτρικοφ πίνακα διανομισ κατάλλθλθσ ιςχφοσ (με ενςωματωμζνο το απαραίτθτο 
θλεκτρολογικό υλικό) και τθσ ςχετικισ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ τροφοδοςίασ του εξοπλιςμοφ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 .     

Το Νοςοκομείο ευκφνεται για τθν παροχι τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ που απαιτείται ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ 
(παροχικό καλϊδιο).  

7. Θ παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ 
δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα 
μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

Πλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν εγκατάςταςθ και 
λειτουργία του υπό προμικεια μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα χωρίσ 
ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία 
και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ του μθχανιματοσ ικελε ηθτιςει ο 
φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να 
υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει 
τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  

8.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ςτουσ χριςτεσ (Τεχνολόγουσ, 
Ιατροφσ, Ακτινοφυςικοφσ) επί τθσ λειτουργίασ τoυ μθχανιματοσ και επί τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των 
δυνατοτιτων του, διάρκειασ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, με ζναρξθ μετά τθν 
εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ αυτοφ, και κα ζχει 
ολοκλθρωκεί με τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, κακϊσ και μία επαναλθπτικι μζςα ςτθν 
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ εφόςον ηθτθκεί. Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα γίνει από 
ειδικοφσ (Specialists) των οποίων τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να αποδεικνφουν τθν καταλλθλότθτα και τα 
προςόντα τουσ ςτο υπό εγκατάςταςθ ςφςτθμα και τεχνολογία.  Θ εκπαίδευςθ κα ζχει ολοκλθρωκεί με 
τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ.   

9. Με τθν λιξθ τθσ εγκατάςταςθσ και αφοφ θ επιτροπι παραλαβισ, ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο 
ακτινοφυςικό του νοςοκομείου, βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθμα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και είναι απολφτωσ ςφμφωνο με τθν προςφορά 
του αναδόχου, μετά από λεπτομερείσ ελζγχουσ ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και 
όργανα μετριςεων και ελζγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ με τθν 
διαδικαςία εξετάςεων ι και δοκιμζσ ςτισ οποίεσ κα το υποβάλλει αυτι κατά τθν κρίςθ τθσ και εφ’ όςον 
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ζχουν εκτελεςτεί ςτο ςφνολό τουσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα γίνει θ οριςτικι παραλαβι αυτοφ και 
κα ςυνταχκεί το οριςτικό πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του ςυςτιματοσ.  

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των μθχανθμάτων διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
μθχανθμάτων γίνεται με τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπουσ:  
Α. Με μακροςκοπικι εξζταςθ  
Β. Με πρακτικι δοκιμαςία  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

10. Αν θ παραλαβι των μθχανθμάτων και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 

από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 

αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα.  

11. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει :  
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 Ρλιρθ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUAL) ςτθν Ελλθνικι ι 
Αγγλικι γλϊςςα.  

 Δφο (2) εγχειρίδια λειτουργίασ (operation manuals) μεταφραςμζνα οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι και 
ζνα (1) ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.  

 Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιματοσ. 

 Επιςιμουσ καταλόγουσ (βιβλία), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ κωδικοφσ 
ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ (parts books) ςτθν Ελλθνικι ι 
Αγγλικι γλϊςςα. 

12. Εάν κατά τθν παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ανακφψουν 
προβλιματα, ελλείψεισ, ι αμφιβολίεσ, δεν ςυντάςςεται το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ, ωςότου 
αυτά διευκετθκοφν. 

13. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνθμζνθσ (διετοφσ τουλάχιςτον) ςυντιρθςθσ κα υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ 
ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων ςυντιρθςθσ & επιςκευισ, όπωσ αναπλιρωςθ ςε υγρό ιλιο (ςτθν 
περίπτωςθ που οι απϊλειεσ ςε υγρό ιλιο δεν οφείλονται ςε κακό χειριςμό)- service kit- κλπ, διάκεςθ 
όλων των αναβακμίςεων του λογιςμικοφ (που υποςτθρίηονται από το προςφερόμενο υλικό μζροσ 
(Hardware) του ςυςτιματοσ), χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο, με εξαίρεςθ των 
αναλωςίμων λειτουργίασ/ χριςθσ τα οποία είναι τα μζςα αποκικευςθσ (cd, dvd, usb stick), φιλμ, χαρτί, 
θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά, ςφριγγεσ εγχυτϊν (πλθν των αρχικϊν για επίδειξθ λειτουργίασ) και τα οποία να 
υπάρχουν διακζςιμα ςτθν Ελλθνικι αγορά και να μθν είναι αποκλειςτικισ προμικειασ.  

Διευκρινίηεται ότι  θ υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 
(και τον παρελκόμενο εξοπλιςμό), τα οποία κα καλφπτονται πλιρωσ, πλθν των αρχικϊσ αναφερόμενων 
εξαιρουμζνων αναλωςίμων. Ρεριλαμβάνει επίςθσ και τθν υποχρζωςθ του αναδόχου για προλθπτικό 
ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι 
πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ όλεσ τισ επικαιροποιιςεισ του λογιςμικοφ 
(updates, patches) του Καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).  

Στθν ςχετικι υποχρζωςθ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τον καταςκευαςτι προλθπτικζσ και 
τακτικζσ ςυντθριςεισ , ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι 
πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που κα παρουςιαςκεί ςτα 
μθχάνθμα με αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων. Κάκε ανταλλακτικό ι 
αναλϊςιμο που κα χρθςιμοποιείται κα είναι ςτθν αρχικι εργοςταςιακι του ςυςκευαςία και κα ανοίγεται 
παρουςία αρμοδίου του Νοςοκομείου. Αυτι θ τελευταία διαδικαςία κα ιςχφει κακ όλθ τθν διάρκεια ηωισ 
του μθχανιματοσ.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυμφωνθμζνθσ ςυντιρθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ 
του όλου ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με 
κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ των αναλωςίμων που αναφζρεται με 
ςαφινεια ανωτζρω ότι εξαιροφνται.  

Ο διαγωνιηόμενοσ υπoχρεοφται να αναφζρει τον μζγιςτο ετιςιο χρόνο down time του μθχανιματοσ, ο 
οποίοσ να μθν υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ. Δεν ςυνυπολογίηεται ςτον χρόνο down 
time ο χρόνοσ των προλθπτικϊν ςυντθριςεων. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ορίου αυτοφ, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να επεκτείνει το χρόνο του ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ για το αντίςτοιχο διάςτθμα (τρείσ 
θμζρεσ παράταςθ για κάκε μια θμζρα πζραν του ορίου down time).  

Ο προμθκευτισ κα διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό 
εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων 
μθχανθμάτων. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα 
ςτθν ςφμβαςθ για τθν ςυντιρθςθ κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Μζςα ςε 



 

Σελίδα 47 

ζνα (1) μινα από τθν λιξθ κάκε χρόνου πλιρουσ ςυντιρθςθσ θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν/υπθρεςιϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά/υπθρεςίεσ  που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ  

6.4.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
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6.4.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 
                                                                                                      Ράτρα     /03/2021 

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ   

 

                                                                                          ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ 
ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  

 ΟΜΑΔΑ Α’:Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Ποιότθτα και Απόδοςθ 
υνολικόσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Α) :75%            

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ  ΑΠΑΙΣΘΘ 

 ΓΕΝΙΚΑ   

 Το ςφςτθμα μαγνθτικισ τομογραφίασ να είναι μοντζλο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, που να 
καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω χαρακτθριςτικά, καινοφργιο, αμεταχείριςτο, κατάλλθλο 
για νοςοκομειακι χριςθ και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν ορκι 
λειτουργία του.  

1 ΜΑΓΝΘΣΘ Β 8% 

 Ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου,Tesla. 1,5Τ 

 Ομοιογζνεια μαγνθτικοφ πεδίου, ppmRMS ςε ςφαιρικό 
όγκο διαμζτρου  40 cm (DSV).   ≤2.0ppm (εγγυθμζνθ τιμι)   

 Να αναφερκοφν οι τιμζσ ομοιογζνειασ ςε ςφαιρικό 
όγκο διαμζτρου 10, 20, 30 (DSV)   

Να δοκοφν ςτοιχεία 

 Μετατόπιςθ Συχνότθτασ ppm/hr   Nα δοκοφν ςτοιχεία    

 Διόρκωςθ μαγνθτικοφ πεδίου. Να αναφερκοφν οι 
μζκοδοι διόρκωςθσ.   

Να δοκοφν ςτοιχεία   

 O Μαγνιτθσ να είναι ενεργά αυτοκωρακιςμζνοσ. Να 
αναφερκοφν οι  διαςτάςεισ του μαγνθτικοφ πεδίου 
(Fringefield) εντάςεωσ 5G και 1G.   

 

ΝΑΙ, να αναφερκοφν   

 Διαςτάςεισ μεγίςτου ωφζλιμου εξεταςτικοφ πεδίου 
(FOV) ςε X,Y,Z, cm > 50 x 50 x 45 

 υκμόσ αναγόμωςθσ κρυογόνων lt/hr Μθδενικι κατανάλωςθ  

zero boil off technology 

2 GANTRY Β 7% 

 Ωφζλιμθ διάμετροσ bore, cm ≥70cm 

 Χειριςμόσ εξεταςτικισ τράπεηασ και επικζντρωςθσ, ϊςτε 
να   εξαςφαλίηεται θ βελτιωμζνθ ροι τθσ εργαςίασ (να 
περιγραφοφν  αναλυτικά).  

Αμφίπλευρα χειριςτιρια εξεταςτικισ τράπεηασ και 

ΝΑΙ. Να δοκοφν ςτοιχεία 
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βαςικϊν λειτουργιϊν επικζντρωςθσ αςκενοφσ. 

 Ραροχι αζρα εντόσ του bore, κατά προτίμθςθ 
ρυκμιηόμενθ   

ΝΑΙ   

 Φωτιςμόσ εντόσ του bore, κατά προτίμθςθ ρυκμιηόμενοσ   ΝΑΙ   

 Μικοσ Μαγνθτικοφ Τομογράφου (με τα καλφμματα) και 
μικοσ ςτο ελάχιςτο άνοιγμα, cm 

NAI. Nα δοκοφν ςτοιχεία 

3 ΕΞΕΣΑΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Β 5% 

 Να περιλαμβάνεται ειδικι τροχιλατθ, αποςπωμζνθ από 
το Gantry εξεταςτικι τράπεηα με ενςωματωμζνο το πθνίο 
τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ για τθν εφκολθ προετοιμαςία του 
εξεταηόμενου εκτόσ του χϊρου του μαγνθτικοφ 
τομογράφου 

ΝΑΙ 

 H διαδικαςία απομάκρυνςθσ και επαναςφνδεςθσ τθσ 
εξεταςτικισ τράπεηασ με το gantry του μαγνθτικοφ 
τομογράφου να γίνεται με ευκολία 

ΝΑΙ 

 Κατακόρυφθ κίνθςθ τράπεηασ   ΝΑΙ 

 Πρια (ελάχιςτο – μζγιςτο φψοσ) κατακόρυφθσ 
κίνθςθσ   

Να αναφερκοφν    

  Πριο βάρουσ εξεταηόμενου   > 160Kg 

 Μζγιςτθ κάλυψθ απεικόνιςθσ (μικοσ ςάρωςθσ) 
χωρίσ επανατοποκζτθςθ του εξεταηόμενου  

> 180 cm   

 Ταχφτθτα οριηόντιασ κίνθςθσ (cm/sec), ακρίβεια 
κίνθςθσ κλπ.   

Να αναφερκοφν ςτοιχεία    

 Μζγιςτο μικοσ κίνθςθσ   Να αναφερκοφν ςτοιχεία    

 Χαρακτθριςτικά φιλικότθτασ προσ τον εξεταηόμενο 
κατά τθ  διάρκεια τθσ εξζταςθσ. 

Να δοκοφν ςτοιχεία    

4 ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ Β 1% 

 Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ/μζκοδοι μείωςθσ ακουςτικοφ 
κορφβου με ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ 
διαγνωςτικισ πλθροφορίασ ςε υψθλά επίπεδα 
ποιότθτασ. 

ΝΑΙ. Να αναφερκοφν 
ςτοιχεία 

5 ΤΣΘΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΣΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Β 3% 

 Μζγιςτθ ζνταςθ πεδίου (ΜΕΡ) ςτουσ άξονεσ x,y,z, ςε 
mT/m. Να  αναφερκεί επίςθσ και θ effective τιμι για 
κάκε άξονα.   

ΜΕΡ >33   

Effective >57   

 Μζγιςτοσ ρυκμόσ μεταβολισ ζνταςθσ πεδίου 
(ρυκμόσ ανόδου),  ςτουσ άξονεσ x,y,z, T/m/sec. Να 
αναφερκεί επίςθσ και θ effective τιμι για κάκε 
άξονα.   

υκμόσ ανόδου > 125 
 

Effective > 215  

 Γραμμικότθτα (linearity) ςε πλιρεσ FOV % NAI, να δοκοφν ςτοιχεία 

6 ΤΣΘΜΑ ΡΑΔΙΟΤΧΝΟΣΘΣΩΝ (ΔΕΚΣΘ) Β 20 % 
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 Ιςχφσ, kW, τουλάχιςτον :   >15ΚW 

 Αρικμόσ ανεξάρτθτων καναλιϊν λιψθσ  > 30. 

Σε περίπτωςθ διακζςιμθσ πλατφόρμασ ανεξάρτθτθ του  
αρικμοφ καναλιϊν λιψθσ, αυτι  να προςφερκεί  ςτθν 
βαςικι ςφνκεςθ και κα αξιολογθκεί.  

ΝΑΙ, να δοκοφν ςτοιχεία 

 Να προςφερκεί ςφγχρονθ τεχνολογία παράλλθλθσ 
απεικόνιςθσ. Να αναφερκεί θ τιμι του μζγιςτου 
ςυντελεςτι επιτάχυνςθσ. 

ΝΑΙ, να δοκοφν ςτοιχεία 

7 ΠΘΝΙΑ Β 15% 

 Για κάκε ηθτοφμενθ ανατομικι περιοχι να προςφερκεί το ενδεδειγμζνο από τον  
καταςκευαςτικό οίκο πθνίο. Πλα τα προςφερόμενα πθνία να είναι ςυμβατά με 
τεχνολογία παράλλθλθσ απεικόνιςθσ και να προςφερκοφν πθνία τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ. 

 Το κάκε πθνίο μπορεί να είναι ενιαίο ι εναλλακτικά ξεχωριςτά πθνία αρκεί να είναι   
ενδεδειγμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο για τθν ανατομικι περιοχι που ηθτείται, να   
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν απεικόνιςθ τόςο μικρόςωμων όςο και 
μεγαλόςωμων αςκενϊν κακϊσ και να καλφπτουν τον ελάχιςτο ηθτοφμενο αρικμό 
ανεξάρτθτων καναλιϊν.  

 Να προςφερκοφν  πολυκάναλα πθνία για τισ ακόλουκεσ 
τουλάχιςτον εξετάςεισ:   

Αρικμόσ ανεξαρτιτων 
καναλιϊν:   

 Ρθνίο/α για εξετάςεισ κεφαλισ/αυχζνα  > 20 

 Ρθνίο/α για εξετάςεισ ςπονδυλικισ ςτιλθσ  > 32 

 Εξειδικευμζνο πθνίο για βρζφθ για εξετάςεισ κεφαλισ / 
αυχζνα 

> 15  

 Ρθνίο για εξετάςεισ γόνατοσ   > 16 

 Ρθνίο/α για εξετάςεισ κϊρακα, άνω & κάτω κοιλίασ   > 16   

 Εφκαμπτο/α  πθνίο/α για δφςκολεσ επιφάνειεσ (2  
μεγζκθ) 

> 16   

 Ρθνίο για εξετάςεισ πθχεοκαρπικισ  > 8 

 Ρθνίο για εξετάςεισ κοιλιάσ νεογνϊν / βρεφϊν  > 4 

 Συνολικόσ αρικμόσ ςτοιχείων  πθνίων (coilelements) 
που μποροφν ταυτόχρονα να ςυνδεκοφν ςτο  
προςφερόμενο ςφςτθμα 

> 128 

 Να γίνεται αυτόματθ ανίχνευςθ και επιλογι των 
coilelements ςτο  ενεργό εξεταςτικό πεδίο   

ΝΑΙ   

8 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ Β 8% 

 Τεχνικζσ 2D και 3D Spin Echo, Multiple Spin Echo 
Inversion  Recovery, Gradient Echo Turbo/Fast, 
Turbo/Fast μιασ βολισ   
(single shot), Turbo & Gradient Spin Echo (TGSE) ι 
ιςοδφναμθ,  EPI (Singleshot – Multishot), 2D&3D 
ακολουκίεσ steady state   

ΝΑΙ   

 Σφγχρονεσ τεχνικζσ καταςτολισ λίπουσ(fatsuppression) ΝΑΙ   
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και   τεχνικζσ διζγερςθσ και καταςτολισ φδατοσ 
(waterexcitation and suppression ).  

 Σφγχρονο νευρολογικό πακζτο (Neurologicimaging)   ΝΑΙ   

 Ακολουκίεσ διόρκωςθσ κίνθςθσ για εγκεφαλικζσ 
μελζτεσ, μελζτεσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ κ.λ.π. και 
δυνατότθτα παράλλθλθσ απεικόνιςθσ για μείωςθ  του 
χρόνου εξζταςθσ. 

ΝΑΙ   

 Απεικόνιςθ ζςω ακουςτικϊν πόρων   ΝΑΙ   

 Απεικόνιςθ αιμάτωςθσ (Perfusion imaging)   ΝΑΙ   

 Απεικόνιςθ διάχυςθσ (Diffusion weighted imaging).   
Απεικόνιςθ υψθλισ ανάλυςθσ  διάχυςθσ με τεχνικζσ 
διόρκωςθσ παραμόρφωςθσ. 

ΝΑΙ   

 Απεικόνιςθ τανυςτι διάχυςθσ. tractography ΝΑΙ   

 Functional MRI (fMRI) Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα 
διόρκωςθσ τθσ κίνθςθσ κατά 
τθν λιψθ των fMRI δεδομζνων 

 Φαςματοςκοπία εγκεφάλου (SingleVoxel, CSI) NAI 

 Απεικόνιςθ μαγνθτικισ  επιδεκτικότθτασ (SWI) ςε 3D 
λιψθ   

ΝΑΙ   

 Να περιλαμβάνεται ειδικό παιδιατρικό πακζτο με 
εξειδικευμζνα πρωτόκολλα για βελτιςτοποίθςθ του 
contrast ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ για 
διάφορεσ περιοχζσ του ςϊματοσ. 

ΝΑΙ 

 Αγγειολογικό πακζτο (MR Angiography)   ΝΑΙ   

 Contrast enhanced MRA   ΝΑΙ   

 Non contrast enhanced MRA   ΝΑΙ   

 Ρρόγραμμα περιφερειακισ αγγειογραφίασ (Peripheral) με 
κίνθςθ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ. 

ΝΑΙ 

 Bolus tracking   ΝΑΙ   

 Ροςοτικι Μζτρθςθ ροισ ΝΑΙ 

 Να περιλαμβάνεται ορκοπεδικό πακζτο για τθν απεικόνιςθ 
αρκρϊςεων, όπωσ επίςθσ για τθν μελζτθ όγκων, μολφνςεων, 
αγγειακισ  νζκρωςθσ, απεικόνιςθ ολόκλθρθσ τθσ  
ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Να περιλαμβάνει  ακολουκίεσ υψθλισ 
διακριτισ ικανότθτασ για MR  αρκρογραφίεσ. Να 
περιλαμβάνει ακολουκία με ultrashortTE, όπωσ επίςθσ και 
ακολουκία 3D υψθλισ ανάλυςθσ ιςοτροπικισ απεικόνιςθσ  
αρκρϊςεων. 

ΝΑΙ   

 Ρρογράμματα διόρκωςθσ λόγω κίνθςθσ για όλεσ τισ  
ανατομικζσ περιοχζσ και προςανατολιςμοφσ.   

ΝΑΙ   

 Ρακζτο απεικόνιςθσ κοιλίασ (Bodyimaging) MRCP ΝΑΙ 

 Ρρωτόκολλα /ακολουκίεσ για Whole body diffusion imaging NAI 
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 Τεχνικι μείωςθσ ψευδοεικόνων από ορκοπεδικά 
εμφυτεφματα   

ΝΑΙ 

 Απεικόνιςθ με ανατoμικι κάλυψθ τουλάχιςτον 180 cm.   ΝΑΙ 

 Δυναμικι απεικόνιςθ ιπατοσ (LAVAflex, VIBE, THRIVE, 
SKIPPINGSAT) με τεχνικζσ παράλλθλθσ απεικόνιςθσ   

ΝΑΙ   

 Ανίχνευςθ και διόρκωςθ αναπνευςτικισ κίνθςθσ ςτθν 
κοιλιά με αιςκθτιρα αναπνοισ αλλά και με χωρίσ 
αιςκθτιρα. 

ΝΑΙ   

 Τεχνικζσ απεικόνιςθσ μθ ςυνεργάςιμων αςκενϊν όπωσ 
παιδιά ι αςκενϊν με κινθτικά προβλιματα (π.χ. Parkinson, 
Alzheimers, κ.λ.π.) με τθ μζκοδο πλιρωςθσ του k-χϊρου με 
ακτινωτζσ «λεπίδεσ»  

ΝΑΙ   

 Breath hold λιψθ ΝΑΙ   

 Τεχνικι DIXON για διαχωριςμό φδατοσ - λίπουσ 
κατάλλθλθ για  ακολουκίεσ GRE και TSE 

ΝΑΙ   

 Blackbloodimaging και καρδιολογικζσ εφαρμογζσ για μελζτθ 
τθσ μορφολογίασ τθσ καρδιάσ και τθσ λειτουργίασ των 
κοιλιϊν. Απόρριψθ αρρυκμιϊν και ακολουκίεσ για stress και 
rest απεικόνιςθ. 

ΝΑΙ   

 Συγχρονιςμόσ με ΘΚΓ  ΝΑΙ   

 Να ςυμπεριλαμβάνονται τεχνικζσ αγγειογραφίασ χωρίσ   
χριςθ ςκιαγραφικοφ (non-contrastangiography) για 
χριςθ ςε αςκενείσ με νεφρικι ανεπάρκεια   

NAI   

 Να περιλαμβάνεται θ τεχνικι ταυτόχρονθσ διζγερςθσ 
και ανάγνωςθσ πολλϊν τομϊν για τθ μείωςθ του 
χρόνου εξζταςθσ ι ιςοδφναμθσ τεχνικισ 
compressedSensing.  Θ τεχνικι αυτι να εφαρμόηεται 
τουλάχιςτο ςε TSE, και Diffusion μελζτεσ. Να 
αναφερκεί ο μζγιςτοσ παράγοντασ επιτάχυνςθσ 

NAI 

9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΘ ΕΙΚΟΝΑ/ΚΟΝΟΛΑ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Β 2% 

 Να προςφερκεί υπολογιςτικό ςφςτθμα για τθ   
εφαρμογι των δυνατοτιτων του μαγνθτικοφ 
τομογράφου. 

NAI   

 Μζγιςτθ μιτρα ςάρωςθσ και αναςφνκεςθ   1024 x 1024   

 υκμόσ αναςφνκεςθσ (recons/sec) μιτρα 256² 100% FOV. >15.000 

 Αποκικευςθ ςε ςκλθρό δίςκο μεγάλθσ χωρθτικότθτασ   ΝΑΙ    

 Να περιζχονται τα βαςικά προγράμματα επεξεργαςίασ 
εικόνασ, ςυμβατά με τισ δυνατότθτεσ των 
προγραμμάτων απεικόνιςθσ του μθχανιματοσ.   

ΝΑΙ   

 Να γίνεται αυτόματθ ολοςωματικι αναςφνκεςθ για όλο 
το μικοσ ςάρωςθσ (stitching)   

ΝAI   

 Να περιλαμβάνεται αυτοματοποιθμζνο περιβάλλον 
εργαςίασ κζαςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων και  
δεδομζνων με τεχνικζσ αυτόματου ςχεδιαςμοφ για τισ 

ΝΑΙ 
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ανατομικζσ περιοχζσ τουλάχιςτον του εγκεφάλου. Θα 
εκτιμθκεί θ φπαρξθ αυτομάτου ςχεδιαςμοφ για τθν 
ςπονδυλικι ςτιλθσ κακϊσ και για άλλεσ περιοχζσ για 
τθν ταχφτερθ και πιο άρτια οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ 
του  τμιματοσ. 

10 ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Β 3% 

 Θ λφςθ πρζπει να είναι βαςιςμζνθ ςε αρχιτεκτονικι server – 

client.  Να προςφερκεί ζνασ κεντρικόσ Server με δυνατότθτα 

να ςυνδζονται ταυτόχρονα τουλάχιςτον 5 επιπλζον χριςτεσ. 

ΝΑΙ. Να δοκοφν ςτοιχεία 

 Ο  server να φζρει διπλό τροφοδοτικό για αυξθμζνθ 
διακεςιμότθτα. 

ΝΑΙ 

 Χωρθτικότθτα κεντρικισ μνιμθσ τουλάχιςτον 64GB ΝΑΙ. Να δοκοφν ςτοιχεία 

 Να περιλαμβάνεται και ζνασ client με το υπολογιςτικό 
ςυγκρότθμα και με οκόνθ τουλάχιςτον 24’’ 

ΝΑΙ 

 3D αναςφνκεςθ MIP, MPR, rendering   ΝΑΙ   

 Επεξεργαςία απεικόνιςθσ αιμάτωςθσ (Perfusionimaging)  
είτε ςτθν κφρια κονςόλα είτε ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ 
και επεξεργαςίασ εικόνασ 

 

 Επεξεργαςία απεικόνιςθσ διάχυςθσ (ADCmapping) είτε 
ςτθν κφρια κονςόλα είτε ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ και 
επεξεργαςίασ εικόνασ. 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαςία φαςματοςκοπίασ ΝΑΙ 

11 ΔΙΑΤΝΔΕΙΜΟΣΘΣΑ Β 1% 

 Σφςτθμα επικοινωνίασ FullDicom 3.0 το οποίο να 
διακζτει λειτουργίεσ storage, query, workilst, κ.λ.π. 

ΝΑΙ 

12 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Β 2% 

 Θωράκιςθ (RFCage) ςφμφωνα με τισ διαςτάςεισ του χϊρου 
κακϊσ και Μαγνθτικι κωράκιςθ 

ΝΑΙ 

 Να υπάρχει οπτικι (κατάλλθλθ κάμερα) και ακουςτικι 
ενδοεπικοινωνία αςκενοφσ και χειριςτι. Πλεσ οι ενδείξεισ 
των ηωτικϊν ςθμείων του αςκενοφσ να παρουςιάηονται 
ςτθν κονςόλα χειριςμοφ.   

ΝΑΙ 

 Να προςφερκεί εγχυτισ κατάλλθλοσ για Μαγνθτικό 
τομογράφο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και παραγωγισ. Να 
διακζτει κονςόλα χειριςμοφ για απεικόνιςθ όλων των 
παραμζτρων ζγχυςθσ. Να διακζτει δφο ζμβολα (ζνα για 
κάκε ςφριγγα) ενςωματωμζνα ςε μια κεφαλι θ οποία να 
δζχεται δφο ςφριγγεσ ταυτόχρονα, μια για το ςκιαγραφικό 
και μια για τον ορό. Να διακζτει κατάλλθλθ τεχνολογία 
επικοινωνίασ με το χειριςτιριο ϊςτε να μθν επθρεάηεται 
από τθν λειτουργία του μαγνθτικοφ πεδίου και θ οποία να 
αναφερκεί. 

ΝΑΙ 

 Να προςφερκεί ερμάριο τοποκζτθςθσ των πθνίων,  
κατάλλθλο για τον χϊρο εξζταςθσ.   

ΝΑΙ   
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 Να προςφερκοφν όλα τα διακζςιμα (για το ςυγκεκριμζνο  
μοντζλο τομογράφου) ομοιϊματα τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για τον πλιρθ ποιοτικό ζλεγχο του μθχανιματοσ.   

ΝΑΙ   

 ομποτικό ςφςτθμα ζκδοςθσ CD/DVD ιατρικϊν εξετάςεων. 
Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD και κατάλλθλου λογιςμικοφ 
προβολισ (viewer) των εξετάςεων DICOM.  

-  Να φζρει Οδθγοφσ εγγραφισ CD/DVD τουλάχιςτον δφο (2), 
για γριγορθ παραγωγι με δυνατότθτα αυτόματθσ επιλογισ 
CD/DVD ανάλογα με τον όγκο τθσ προσ εγγραφι ιατρικισ 
πλθροφορίασ. 

-  Χωρθτικότθτα ειςόδου: 100 κζςεων Τουλάχιςτον(με κενά 
CD/DVD). 

- Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD και κατάλλθλου 
λογιςμικοφ προβολισ (viewer) των εξετάςεων DICOM. 

- Να μπορεί να ςυνδεκεί με οποιαδιποτε διαγνωςτικι 
μονάδα που υποςτθρίηει DICOM 3.0, χωρίσ περιοριςμό ςτο 
πλικοσ των διαγνωςτικϊν μονάδων ι ςτακμϊν PACS που κα 
ςυνδεκοφν 

ΝΑΙ 

 τακμόσ Διαχείριςθσ απεικονιςτικϊν εικόνων (PACS) 

- Διαςφνδεςθ με απεριόριςτα modalities.  

- Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ τουλάχιςτον 10 Θζςεων 
εργαςίασ.   

- Δυνατότθτα QuerySpanning, για τθν ηεφξθ περιςςοτζρων 
κόμβων DICOM και τθν επίτευξθ  

τθσ δθμιουργίασ ενόσ εικονικοφ διακομιςτι.  

- Δυνατότθτα φόρτωςθσ και κζαςθσ διαφορετικϊν 
μελετϊν/αςκενϊν τθν ίδια χρονικι ςτιγμι  

- Δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων μζςω πρωτοκόλλου 
DICOM 3.0 από κάκε ψθφιακό διαγνωςτικό απεικονιςτικό 
μθχάνθμα  

- Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ και δεδομζνων (μθ DICOM) 
μζςω λειτουργίασ Import (JPEG, TIFF, BMP, PDF)  

- Δυνατότθτα εξαγωγισ δεδομζνων μζςω λειτουργίασ Export 
(JPEG, TIFF, BMP, DICOM)  

- Δυνατότθτα φόρτωςθσ διαφορετικϊν μελετϊν/αςκενϊν 
για ςφγκριςθ (MultiPatient)  

- Δυνατότθτα ταυτόχρονθ φόρτωςθσ και των παλαιότερων 
μελετϊν, εάν αυτζσ υπάρχουν αποκθκευμζνεσ ςτο ςφςτθμα  

- Δυνατότθτα κζαςθσ, επεξεργαςίασ και splitting ακολουκιϊν 
multiframe (Multiframe)  

- Δυνατότθτα κζαςθσ εικόνων ςε truecolor ι 

ΝΑΙ 
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monochromemode 

- Δυνατότθτα ςυγχρονιςμζνθσ κζαςθσ μελετϊν (Synch) για 
τθν ςφγκριςθ εξετάςεων ςε μια ι και ςε περιςςότερεσ 
οκόνεσ  

- Δυνατότθτα κζαςθσ και αποκικευςθσ 
DICOMStructuredReports 

- Δυνατότθτα ImageNavigator 

- Δυνατότθτα ταχείασ και απλισ προςπζλαςθσ όλων των 
αςκενϊν μζςω λειτουργίασ Access Bar 

Χαρακτθριςτικά – Δυνατότθτεσ SERVER 

·Επεξεργαςτισ IntelXeon 8-Core για τθν επεξεργαςία των 
δεδομζνων 

· Ζνα (1) λειτουργικό ςφςτθμα MicrosoftWindows 2012 
Server (64 bit)  

· Μνιμθ 32 GB RAM  

· Ζνα (1) οδθγό disk array controller.  

· Ζξι (6) ςκλθροφσ δίςκουσ 4 ΤΒ 6GSATA 7.2krpm (24 TB)  

· Τζςςερισ (4) κφρεσ δικτφου 1 GΒit/s για τθν ταχφτατθ 
μεταφορά δεδομζνων 

Χαρακτθριςτικά – Δυνατότθτεσ ςτακμοφ εργαςίασ  

· Ζνα (1) λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10  

· Μνιμθ RAM 8 GB  

· Ζνα (1) Medical graphic card (2GB RAM, 2 Outputs)  

· Μία (1) οκόνθ 27 ιντςϊν   

· Ζνα (1) πλθκτρολόγιο  

· Ζνα (1) ποντίκι  

· Μία (1) κάρτα δικτφου 1Gbit/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 Στθν βαςικι ςφνκεςθ να προςφερκεί εξωτερικι μονάδα 
ψφξθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ (chiller), κατάλλθλθ για τθν 
υποςτιριξθ των κυκλωμάτων ψφξθσ των κρυογόνων του 
Μαγνθτικοφ τομογράφου από πιςτοποιθμζνο κατά ISO 
καταςκευαςτι   

ΝΑΙ 

13 Είδθ Κατ’ Επιλογι  

 Να  προςφερκοφν κατ’ επιλογι λοιπά διακζςιμα λογιςμικά 
και υλικά μζρθ (πθνία, λογιςμικά λιψθσ και επεξεργαςίασ 
κλπ) με ξεχωριςτζσ τιμζσ 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑΓΑ B’ : Σερληθή Τπνζηήξημε θαη θάιπςε (ύκθσλα θαη κε όζα αλαιπηηθά 

 πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνύο όξνπο). 

πλνιηθόο  πληειεζηήο Βαξύηεηαο Οκάδαο (Β) : 25%  

 

1 Χρόνοσ Ραράδοςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 1%) 

2 Συντιρθςθ και χρονικι διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ 

ςυντιρθςθσ (τουλάχιςτον 2 ζτθ από τθν οριςτικι 

παραλαβι) 

Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 9%) 

3  Εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν για μια 
δεκαετία τουλάχιςτον από τθν οριςτικι παραλαβι. 

Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 2% 

4  Συμβόλαιο Συντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ 
ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 

Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 8%) 

 

5 Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του 
ςυγκροτιματοσ (downtime) προτεινόμενεσ ποινικζσ 
ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ , 
χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ, 
κλπ. 

Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 2%) 

 

6 Εξουςιοδοτθμζνα Συνεργεία  Τεχνικισ Υποςτιριξθσ. Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 1%) 

7 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ (Ιατρϊν, Τεχνολόγων, 
Ακτινοφυςικϊν, Τεχνικϊν). 

Να δοκοφν ςτοιχεία (Β 2%) 

 ΤΝΟΛΟ 25% 
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ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

1. Κριτιριο ανάκεςθσ (Ρρβλ.  άρ. 86 παρ. 1 Ν.4412/2016) 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία που εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που 
παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 
 

ΟΜΑΔΑ Α': Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Ποιότθτα και Απόδοςθ. 
υνολικόσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Α): 75% 

Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

1) Μαγνιτθσ. 8% 

2) Gantry. 7% 

3) Εξεταςτικι Τράπεηα. 5% 

4) Ακουςτικόσ Θόρυβοσ. 1% 

5) Σφςτθμα Βακμιδωτϊν Ρεδίων. 3% 

6) Σφςτθμα ραδιοςυχνοτιτων. 20% 

7) Ρθνία. 15% 

8) Τεχνικζσ απεικόνιςθσ/προγράμματα απεικόνιςθσ. 8% 

9) Επεξεργαςτισ εικόνασ/Κονςόλα χειριςμοφ. 2% 

10) Σφςτθμα διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ εικόνασ. 3% 

11) Διαςυνδεςιμότθτα. 1% 

12) Ραρελκόμενα. 2% 

ΤΝΟΛΟ 75% 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β' : Σεχνικι Τποςτιριξθ και κάλυψθ (φμφωνα και με όςα 
αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ Ειδικοφσ όρουσ). υνολικόσ 
υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Β): 25% 

Συντελεςτισ 

Βαρφτθτασ (%) 

1) Χρόνοσ Ραράδοςθσ 1% 

2) Συντιρθςθ και χρονικι διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 

(τουλάχιςτον 2 ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι) 

9% 

 3)  Εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν για μια δεκαετία τουλάχιςτον 2% 
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από τθν οριςτικι παραλαβι 

 4) Συμβόλαιο Συντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 
ςυντιρθςθσ 

8% 

5) Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του ςυγκροτιματοσ 
(downtime), προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου 
ςυντιρθςθσ, χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ, κλπ. 

2% 

6) Εξουςιοδοτθμζνα Συνεργεία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 1% 

7) Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ (Ιατρϊν Τεχνολόγων, 

Ακτινοφυςικϊν, Τεχνικϊν) 

2% 

ΤΝΟΛΟ 25% 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

(Ρρβλ άρ. 86 παρ. 11, 13 και 16 Ν.4412/2016) 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ 

βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ 

και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι 

διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το 

γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ (ςν) επί τθ βακμολογία του (Κρν), θ δε ςυνολικι 

βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 

κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : 

B = ς1 x Κρ1 + ς2 x Κρ2 + ……+ ςν x Κρν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα προςφορά είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Λ ςφμφωνα με τον παρακάτω 

μακθματικό τφπο *από το ςυνδυαςμό των άρ. 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 κακϊσ 

και του τυποποιθμζνου εντφπου 2 Παραρτιματοσ II (Προκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) προκφπτει θ δυνατότθτα ςτάκμιςθσ/ βαρφτθτασ μεταξφ 

τεχνικισ (κριτθρίων ποιότθτασ)- οικονομικισ προςφοράσ (τιμισ- κόςτουσ)+: 

 

Λj = 80 x (Bj/Bmax) + 20 x (Kmin/Κj) 

 όπου: 
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Βmax: θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά 

Βj: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ j. 

Kmin: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 

Κj: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ j 

Λj: θ Ανοιγμζνθ Τιμι Σφγκριςθσ τθσ προςφοράσ του j προςφζροντοσ θ οποία ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 

δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

 

Το Συνολικό Συγκριτικό Κόςτοσ Κj τθσ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ δίδεται από τον τφπο: 

Kj = Π j +  j = Π j + * Σ1 jx (10-ρj) ] 

δθλαδι προκφπτει ωσ άκροιςμά : 

α) τθσ προτεινόμενθσ τιμισ προμικειασ – μελζτθσ εφαρμογισ του χϊρου εγκατάςταςθσ 

– εγκατάςταςθσ – παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία-διετοφσ τουλάχιςτον ςυντιρθςθσ, 

Πj, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο : «Προςφερόμενθ τιμι 

(Π) για το είδοσ χωρίσ Φ.Π.Α., (ολογράφωσ)» του ΡΙΝΑΚΑ Π1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

που περιζχεται ςτθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ. 

β) τθσ προτεινόμενθσ ςυνολικισ τιμισ πλιρουσ ςυντιρθςθσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 

δεκαετίασ από τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ, j, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε 

από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο «υνολικι τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

χωρίσ Φ.Π.Α. () (ολογράφωσ)» του ΡΙΝΑΚΑ Π2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, που 

προκφπτει από τον τφπο : Σj = Τ1 jx (10-ρ j) και περιζχεται ςτθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, 

όπου j= 1, 2 … αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι 

αυτό το ςτάδιο και δεν απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ. 

Σ1j= είναι θ τιμι που προτείνει ο j προςφζρων και ςυμπλθρϊνει ςτο πεδίο «Ετιςια τιμι 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ χωρίσ Φ.Π.Α. (ολογράφωσ)» του πίνακα Ρ2 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

ςυντιρθςθσ. 

Θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ (T1j) χωρίσ Φ.Π.Α. δεν πρζπει να 

ξεπερνά το 8%  τθσ Προςφερόμενθσ τιμισ (Πj) για το είδοσ χωρίσ Φ.Π.Α. 

Σ1j≤8% xΠj 

ρj = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ 

ςυντιρθςθσ, θ οποία πρζπει να αναγραφεί από τον j προςφζροντα ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

του πίνακα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ υπολογίηει, τισ ανοιγμζνεσ τιμζσ ςφγκριςθσ Λj των αποδεκτϊν 

προςφορϊν και κατατάςςει τισ προςφορζσ αυτζσ ςε υγκριτικό Πίνακα με φκίνουςα ςειρά του Λj, 

ςτρογγυλοποιϊντασ ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν (Λ), προκρίνεται θ 

προςφορά με τθν μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ (Β). Αν οι ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. Με βάςθ τθν 

τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία, προκρίνεται ωσ 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ ο πρϊτοσ ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ και εφόςον το επικυμεί θ Α.Α., θ νζα 

ςφμβαςθ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ κα ςυνάπτεται με βάςθ τθν αρχικι τιμι Τ1 για το πρϊτο ζτοσ. 

Για κάκε ζνα από τα επόμενα ζτθ και εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι θ ςφμβαςθ κα ανανεϊνεται 

και κα ςυνάπτεται με βάςθ το ςυμβατικό τίμθμα του προθγοφμενου ζτουσ αναπροςαρμοςμζνο κατά το 

ποςοςτό αφξθςθσ-μείωςθσ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι που δίνει θ ΕΛ.ΣΤΑΤ για τθν αντίςτοιχθ 

προθγοφμενθ 12μθνθ περίοδο από τον μινα υπογραφισ ςφμβαςθσ. 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Α': Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Ποιότθτα και Απόδοςθ. 
υνολικόσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Α): 75% 

Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

1) Μαγνιτθσ. 8% 

2) Gantry. 7% 

3) Εξεταςτικι Τράπεηα. 5% 

4) Ακουςτικόσ Θόρυβοσ 1% 

5) Σφςτθμα Βακμιδωτϊν Ρεδίων 3% 

6) Σφςτθμα ραδιοςυχνοτιτων. 20% 

7) Ρθνία. 15% 

8) Τεχνικζσ απεικόνιςθσ/προγράμματα απεικόνιςθσ. 8% 

9) Επεξεργαςτισ εικόνασ/Κονςόλα χειριςμοφ. 2% 
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10) Σφςτθμα διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ εικόνασ. 3% 

11) Διαςυνδεςιμότθτα. 1% 

12) Ραρελκόμενα. 2% 

      ΤΝΟΛΟ 75% 

 

ΟΜΑΔΑ Β' : Σεχνικι Τποςτιριξθ και κάλυψθ (φμφωνα και με όςα 
αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ Ειδικοφσ όρουσ). υνολικόσ 
υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ (Β): 25% 

Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

3) Χρόνοσ Ραράδοςθσ 1% 

4) Συντιρθςθ και χρονικι διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 
(τουλάχιςτον 2 ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι) 

9% 

     3)  Εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν για μια δεκαετία 
τουλάχιςτον από τθν οριςτικι παραλαβι. 

2% 

     4)  Συμβόλαιο Συντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ ςυμβατικισ 
υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 

8% 

     5)  Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του ςυγκροτιματοσ       
(downtime), προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου 
ςυντιρθςθσ, χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ, κλπ. 

2% 

      6)  Εξουςιοδοτθμζνα Συνεργεία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 1% 

      7)  Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ (Ιατρϊν Τεχνολόγων, Ακτινοφυςικϊν, 
Τεχνικϊν) 

2% 

ΤΝΟΛΟ 25% 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
14. Να δοκεί προςφορά για τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν 
οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε 
κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργία και εφ’ όςον ζχει πραγματοποιθκεί θ απαιτοφμενθ από τθν 
διακιρυξθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα δοκεί για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μεγαλφτερθ από το χρονικό 
διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
προςφορά του αναδόχου. Ο χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυγκροτιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ και εφ’ όςον ζχει πραγματοποιθκεί θ απαιτοφμενθ από τθν διακιρυξθ εκπαίδευςθ 
του προςωπικοφ. 
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15. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ κα υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ ανταλλακτικϊν και 
αναλωςίμων ςυντιρθςθσ & επιςκευισ, όπωσ αναπλιρωςθ ςε υγρό ιλιο (ςτθν περίπτωςθ που οι 
απϊλειεσ ςε υγρό ιλιο δεν οφείλονται ςε κακό χειριςμό)- service kit- κλπ, διάκεςθ όλων των 
αναβακμίςεων του λογιςμικοφ (που υποςτθρίηονται από το προςφερόμενο υλικό μζροσ 
(Hardware) του ςυςτιματοσ), χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο, με 
εξαίρεςθ των αναλωςίμων λειτουργίασ/ χριςθσ τα οποία είναι τα μζςα αποκικευςθσ (cd, dvd, 
usb stick), φιλμ, χαρτί, θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά, ςφριγγεσ εγχυτϊν (πλθν των αρχικϊν για 
επίδειξθ λειτουργίασ) και τα οποία να υπάρχουν διακζςιμα ςτθν Ελλθνικι αγορά και να μθν είναι 
αποκλειςτικισ προμικειασ.  
Διευκρινίηεται ότι θ υποχρζωςθ (διετοφσ τουλάχιςτον) ςυντιρθςθσ περιλαμβάνει όλα τα μζρθ 
του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (και τον παρελκόμενο εξοπλιςμό), τα οποία κα καλφπτονται 
πλιρωσ, πλθν των αρχικϊσ αναφερόμενων εξαιρουμζνων αναλωςίμων. Ρεριλαμβάνει επίςθσ και 
τθν υποχρζωςθ του αναδόχου για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. 
Ρεριλαμβάνει επίςθσ όλεσ τισ επικαιροποιιςεισ του λογιςμικοφ (updates, patches) του 
Καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).  

Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του 
όλου ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται 
με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ των αναλωςίμων που 
αναφζρεται με ςαφινεια ανωτζρω ότι εξαιροφνται.  

Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να αναφζρει τον μζγιςτο ετιςιο χρόνο down time του 
μθχανιματοσ, ο οποίοσ να μθν υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ. Δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτον χρόνο down time ο χρόνοσ των προλθπτικϊν ςυντθριςεων. Σε περίπτωςθ 
υπζρβαςθσ του ορίου αυτοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επεκτείνει το χρόνο του 
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ για το αντίςτοιχο διάςτθμα (τρείσ θμζρεσ παράταςθ για κάκε μια θμζρα 
πζραν του ορίου down time).  

3. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 
προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι 
τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου 
ςυντιρθςθσ κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των απαςχολουμζνων κα πρζπει να αναφερκοφν 
αναλυτικά ςτθν προςφορά, ςτον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα 
διακριβωμζνα προσ τισ ανωτζρω ενζργειεσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ όργανα.  
Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ όρουσ 
εγγυιςεων ι τθ ςυντιρθςθ, τα οποία είναι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται απαράβατοι όροι, 
οδθγοφν ςε απόρριψθ των προςφορϊν.  

4. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα 
τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του, με υπεφκυνθ διλωςι του κακϊσ 
και με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. Σε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται 
και με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι 
αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψθ του. Διευκρινίηεται επίςθσ ότι τα 
ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

5.  Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον το 
επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να αναλάβει τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι του όλου 
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ςυγκροτιματοσ (περιλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ) με τουσ ίδιουσ όρουσ που 
ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν 
οριςτικι παραλαβι αυτοφ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, ζναντι ιδιαίτερθσ ετιςιασ αμοιβισ, με τθν 
ίδια τιμι που κα ζχει κακορίςει επ’ ακριβϊσ οπωςδιποτε ςτθν αρχικι οικονομικι του προςφορά 
και με τθν ςφμφωνθ ζγγραφθ διλωςθ-εγγφθςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, θ 
οποία κα κατατεκεί μετά τθσ προςφοράσ, ωσ και ςτο υφιςτάμενο τεχνικό δυναμικό ςτθν χϊρα 
μασ για service κλπ, με βάςθ το ςυνθμμζνο ςχζδιο ςφμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, 
του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ. Το εν λόγω κόςτοσ που δεςμεφει με ρθτι διλωςι του τον 
ανάδοχο, ςε μελλοντικι ςφναψθ ςυμβάςεων και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετοφσ λειτουργίασ, 
δεν επιδζχεται άλλθ αναπροςαρμογι πλθν τθσ τιμαρικμικισ (δθλαδι του μζςου ετιςιου δείκτθ 
τιμϊν καταναλωτι που δίνει θ ΕΛΣΤΑΤ). Σθμειϊνεται ότι το ανωτζρω κόςτοσ ςυμμετζχει ςτθν 
διαμόρφωςθ του Συνολικοφ Συγκριτικοφ Κόςτουσ Κj τθσ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ.  

6. Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 
93/42/EEC, προσ τον ανάδοχο, για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ 
- εγγυιςεων κλπ και εντόσ τθσ απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ 
δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία 
του ςυγκροτιματοσ, με τουσ ίδιουσ ηθτοφμενουσ όρουσ μζχρι ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ 
τουλάχιςτον.  

7. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα παρακάτω, διαφορετικά θ προςφορά 
κα απορρίπτεται : 
1) Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο καταςκευαςτισ 
τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά EN ISO 13485 ςε ιςχφ, που ικανοποιεί τισ βαςικζσ 
απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
2) Ριςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ από τα οποία να προκφπτει ότι όλα τα 
προςφερόμενα είδθ φζρουν ςιμανςθ CE, ϊςτε να αποδεικνφεται ότι το ςφςτθμα πλθροί τα 
διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και φζρει ςιμανςθ με τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί 
«Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ» και τισ Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/τΒ/13-9-94), Κ.Υ.Α. 
2740/02 (ΦΕΚ 32/τΒ/17-01-02), Κ.Υ.Α. 44006/02 (ΦΕΚ 577/τΒ/09-05-02).  
3) Ριςτοποιθτικό με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ το πρότυπο ΕΝ60601.      
4) Ριςτοποιθτικό ότι ο προμθκευτισ τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ(EN ISO 9001 και EN ISO 13485 ςε ιςχφ, με 
πεδία πιςτοποίθςθσ τουλάχιςτον τθν διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων).  
5) Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ςυμμόρφωςθσ με τθν 
Υπ. Απ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348/07-01-2004 ςφςτθμα ποιότθτασ των εταιριϊν διακίνθςθσ 
Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.  
6) Ριςτοποιθτικά που να αποδεικνφεται ότι ο προμθκευτισ είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.ΘΕ. βάςθ του Ρ.Δ 117/2004.  
Επιςθμαίνεται ότι, όλα τα πιςτοποιθτικά και οι βεβαιϊςεισ κα πρζπει να είναι μεταφραςμζνα 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  

8. Στθν τεχνικι προςφορά του ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει: 
1. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των δυνατοτιτων του προςφερόμενου μθχανιματοσ.  
2. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ όπου κα απαντϊνται και κα διευκρινίηονται με ςαφινεια και κάκε 

λεπτομζρεια, όχι μονολεκτικά, και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των 
τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. Να υπάρχουν παραπομπζσ ςε φυλλάδια ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
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του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ απόδειξθ των ηθτουμζνων ςτοιχείων οι οποίεσ κα γίνονται 
με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου όπου κα εμπεριζχονται τα 
ςτοιχεία με αντίςτοιχθ επιςιμανςθ.  

3. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, οπωςδιποτε μετά τθσ προςφοράσ του (ςτον 
επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ), προκειμζνου αφενόσ μεν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία να 
αξιολογθκοφν – βακμολογθκοφν και αφετζρου δε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 
εκμεταλλευςιμότθτα των δυνατοτιτων και αποδόςεων των ειδϊν και κφρια να διαςφαλίηεται 
από τουσ χριςτεσ θ κανονικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ και ταυτόχρονα να 
προςτατεφεται θ Δθμόςια Υγεία με τθν χρθςιμοποίθςθ των αναγκαίων εκάςτοτε ςτοιχείων, 
κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων, πλιρεσ επίςθμο εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και 
λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου (operation manuals) με αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν Ελλθνικι 
ι Αγγλικι γλϊςςα. 

4. Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια. Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να επιςυνάψει τα απαραίτθτα 
prospectus, τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του 
εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, αναφορζσ μεκοδολογίασ 
εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ, οδθγίεσ και εγχειρίδια χριςεωσ, ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και 
καταςκευαςτικά ςχζδια, service manuals, κατάλλθλα ςχιματα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, 
πιςτοποιθτικά, CD, δικαιολογθτικά και ότι άλλο τεκμθριωτικό ςτοιχείο διακζτει που 
αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με τισ απαιτιςεισ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και με τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ 
αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι.  

5. Λίςτα με όλα τα απαραίτθτα υλικά – αναλϊςιμα για τθν λειτουργία των μθχανθμάτων. 
6. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ ςυμβατικισ περιόδου ςυντιρθςθσ από 

τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του μθχανιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν 
ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο ςυντιρθςθσ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ 
ηθτοφμενθσ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του μθχανιματοσ (2 ζτθ) από τθν οριςτικι 
παραλαβι του εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί υπζρ αυτϊν.  
Στθν υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνεται το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν, των κάκε είδουσ 
υλικϊν και τθσ αμοιβισ των τεχνικϊν που κα απαιτθκεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ καλισ 
λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και των εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
που κα πραγματοποιοφνται ςτο διάςτθμα που ιςχφει θ υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ. 

7. Αναλυτικό κατάλογο με το εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν Καταςκευάςτρια 
Εταιρεία Τεχνικό Ρροςωπικό για το προςφερόμενο ςφςτθμα Μαγνθτικοφ Τομογράφου κακϊσ 
και όλα εκείνα τα αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ τουσ και τθν 
πιςτοποίθςθ τουσ. Τα ωσ άνω ςτοιχεία αποτελοφν τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και τθν 
τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του οικονομικό φορζα (after sales service) και πρζπει να δοκοφν 
αναλυτικά ϊςτε να μποροφν να αξιολογθκοφν. 

8. Ρλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ: δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, 
προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που 
προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πικανι πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεισ ςε 
προςωπικό (χριςτεσ) τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ 
τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ 
των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι των μθχανθμάτων. 
Για να τεκμθριϊςει τα άνω ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να δθλϊςει ότι μπορεί να 
διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του 
αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, κλπ) για 
τθν επίδειξθ – εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ τόςο επί τθσ λειτουργίασ 
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του μθχανιματοσ όςο και επί των δυνατοτιτων αποτελεςματικότερθσ και επωφελζςτερθσ 
εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ τθσ απόδοςισ του, ποιοτικισ και ποςοτικισ.  
Το υπόψθ εκπαιδευτικό προςωπικό, κα αναφερκεί ςε χωριςτζσ εκκζςεισ με τον αντίςτοιχο 
χρόνο εναςχόλθςισ τουσ, τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ κλπ ενϊ κα ςυνυποβλθκεί με το 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και ςχετικό πιςτοποιθτικό ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και 
αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται 
θ καταλλθλότθτά του, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ιατρϊν / φυςικϊν / τεχνικϊν / τεχνολόγων 
επί τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των 
ειδϊν. Θ υπόψθ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν (ιατρϊν / φυςικϊν / τεχνολόγων) κα είναι 
ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, άνευ πρόςκετθσ 
αμοιβισ του διαγωνιηόμενου, με ζναρξθ μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και κα πρζπει 
να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ. Θ εκπαίδευςθ των 
τεχνικϊν κα είναι ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν, κα 
αναφερκεί χωριςτά, κα γίνει από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι και κα δοκεί κατάλλθλο 
πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο. Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω εκπαίδευςθ για το ίδιο 
διάςτθμα τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, μζςα ςτθν 
διάρκεια τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.   
Τζλοσ ςτο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να περιλάβει και 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι αποδζχεται, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ 
προτεινόμενθσ περιόδου ςυμβατικισ ςυντιρθςθσ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα 
ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, να παράςχει επί πλζον μία τουλάχιςτον 
ανάλογθ εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ 
για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτον 
παρόντα επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του να υπάρχει ζγγραφο του καταςκευαςτι 
ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται 
ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. 

9. Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ 
ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του, 
κακϊσ και ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου του ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. Σε περίπτωςθ προςφοράσ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν 
επιβεβαίωςθ κα γίνεται και με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 
Οδθγία 93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν 
επανάλθψθ του. 
Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ 
και των αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του 
εξοπλιςμοφ μικρότερθ των δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

10. Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν τεχνικι προςφορά του 
διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 
B) ΠΑΡΑΔΟΘ- ΠΑΡΑΛΑΒΘ  
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1. Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυγκροτιματοσ ορίηεται ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και όχι πζραν των 
οκτϊ (8) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ) 
πρζπει να γίνουν θ μεταφορά και  εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και 
δοκιμζσ (δοκιμαςτικι περίοδοσ) και θ παράδοςι του ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Στο ίδιο 
διάςτθμα πρζπει να ολοκλθρωκεί και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
από τον ανάδοχο. 
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το 1/3 αυτοφ, με 
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων(ςχετ. 
άρκρο 26 του Κ.Ρ.Δ ), ι να μετατίκεται.  
3. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω παράταςθσ, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ 
ζκπτωτου του προμθκευτι.  
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ δεκαπζντε (15) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, να παραδϊςει ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου αναλυτικά 
ςχζδια και κατάλογο με τισ απαιτιςεισ υποδομισ του χϊρου εγκατάςταςθσ. Το νοςοκομείο είναι 
υπεφκυνο για τθν ολοκλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν διαμόρφωςθσ του χϊρου που 
κα εγκαταςτακεί ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ εντόσ χρονοδιαγράμματοσ παράδοςθσ  οφτωσ 
ϊςτε το προσ προμικεια ςφςτθμα να παραδοκεί ςτουσ χριςτεσ ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία και ςφμφωνα τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 
5. Ο ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςτο 
χϊρο τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
κανονιςμοφσ κακϊσ και τθν μεταφορά και τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του chiller. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ, με δικό του ειδικευμζνο 
και αςφαλιςμζνο προςωπικό, ςτον διακζςιμο προσ τοφτο χϊρο, με δικι του ολοκλθρωτικά 
ευκφνθ και να το παραδϊςει ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & 
επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια 
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τθ ςυνδρομι των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα.  
6. Για τθν θλεκτρικι τροφοδοςία όλου του εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
απαραίτθτου βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, 
όπωσ ςυνκικεσ λειτουργίασ (αεριςμόσ κλπ)  που κα εγκαταςτιςει, ο Ανάδοχοσ, κα προβεί ςτθν 
προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ θλεκτρικοφ πίνακα διανομισ κατάλλθλθσ ιςχφοσ (με 
ενςωματωμζνο το απαραίτθτο θλεκτρολογικό υλικό) και τθσ ςχετικισ θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ τροφοδοςίασ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 .     
Το Νοςοκομείο ευκφνεται για τθν παροχι τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ που απαιτείται ςτον χϊρο 
εγκατάςταςθσ (παροχικό καλϊδιο).  
7. Θ παραλαβι του ςυγκροτιματοσ (ποςοτικι, ποιοτικι και οριςτικι)  κα γίνει ςε κατάςταςθ 
πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι 
περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του ςυγκροτιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε 
περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά 
τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Πλα τα είδθ και 
υλικά, που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ ςτο νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
υπό προμικεια ςυγκροτιματοσ, πρζπει να είναι καινοφργια αμεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊματα και 
να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα 
υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία 
προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό 
και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν 
του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν 
ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.  
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8. Με τθν λιξθ τθσ εγκατάςταςθσ και αφοφ θ επιτροπι παραλαβισ, ςε ςυνεργαςία με τον 
υπεφκυνο ακτινοφυςικό του νοςοκομείου, βεβαιωκεί ότι το ςυγκρότθμα ανταποκρίνεται πλιρωσ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και είναι απολφτωσ 
ςφμφωνο με τθν προςφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείσ ελζγχουσ ςε κάκε περίπτωςθ 
με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό 
ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ με τθν διαδικαςία εξετάςεων ι και δοκιμζσ ςτισ οποίεσ κα το 
υποβάλλει αυτι κατά τθν κρίςθ τθσ και εφ’ όςον ζχουν εκτελεςτεί ςτο ςφνολό τουσ οι απαιτιςεισ 
τθσ διακιρυξθσ, κα γίνει θ οριςτικι παραλαβι αυτοφ και κα ςυνταχκεί το οριςτικό πρωτόκολλο 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του ςυςτιματοσ.  
9. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει :  

 Ρλιρθ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUAL) ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  

 Δφο (2) εγχειρίδια λειτουργίασ (operation manuals) μεταφραςμζνα οπωςδιποτε ςτθν 
Ελλθνικι και ζνα (1) ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.  

 Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιματοσ. 

 Επιςιμουσ καταλόγουσ (βιβλία), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ 
κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ (parts books) 
ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 

10. Εάν κατά τθν παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ανακφψουν 
προβλιματα, ελλείψεισ, ι αμφιβολίεσ, δεν ςυντάςςεται το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ, 
ωςότου αυτά διευκετθκοφν.                      

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ  :  900.000,00 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πενταετοφσ 
ςυντιρθςθσ).  

Θ πλθρωμι του Προμθκευτι κα γίνει ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
εταιρείασ SIEMENS AE (ΦΕΚ 164Α/27-8-2012, ςε εκτζλεςθ του όρου ΙΙΙ.2(5) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ  

Ωσ ςυνθμμζνα αρχεία : 

espd-request-v2.pdf και  

espd-request-v2.xml. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ– Φύιιν πκκόξθσζεο 

ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

Για τθν ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα (Φφλλου) Συμμόρφωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει αναλυτικά 
ακολουκϊντασ τθ ςειρά και ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα αντίςτοιχα πεδία τθσ ςτιλθσ με αναλυτικι 
περιγραφι, πλθρότθτα και τεκμθρίωςθ και ιδίωσ ςτα ςθμεία του εκείνα που ςτο αντίςτοιχο πεδίο του 
πίνακα τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναγράφεται «να δοκεί», «να αναφερκεί», «να δοκοφν τιμζσ προσ 
αξιολόγθςθ», «να δοκοφν χαρακτθριςτικά» κλπ ϊςτε να γίνει πλιρθσ αξιολόγθςθ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο θ ςαφισ παραπομπι (με αρικμό 
ςελίδασ/ςελίδων) ςτθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι ι/και ςτα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια, 
prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτόσ ζχει περιλάβει ςτον επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, που 
κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα 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.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
φυλλάδιο ι ςτθν αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ του επιμζρουσ φακζλου τεχνικισ προςφοράσ, κα 
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του 
Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Τεχνικι Ρροδιαγραφι  
Α/Α 4.5). 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

ΟΜΑΔΑ Α’: Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ, Ποιότθτα και 
Απόδοςθ 

ΑΠΑΙΣΘΘ 
ΑΠΑΝΣΘΘ 

ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ Ε 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

Α/
Α 

ΓΕΝΙΚΑ     

 Το ςφςτθμα μαγνθτικισ τομογραφίασ να είναι μοντζλο 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, που να καλφπτει κατ’ 
ελάχιςτον τα κατωτζρω χαρακτθριςτικά, καινοφργιο, 
αμεταχείριςτο, κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ και 
να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για 
τθν ορκι λειτουργία του.  

  

1 ΜΑΓΝΘΣΘ    

 Ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου,Tesla. 1,5Τ   

 Ομοιογζνεια μαγνθτικοφ πεδίου, 
ppmRMS ςε ςφαιρικό όγκο 
διαμζτρου 40 cm (DSV).   

≤2.0ppm 
(εγγυθμζνθ τιμι)   

  

 Να αναφερκοφν οι τιμζσ 
ομοιογζνειασ ςε ςφαιρικό όγκο 

Να δοκοφν   
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διαμζτρου 10, 20, 30 (DSV)   ςτοιχεία 

 Μετατόπιςθ Συχνότθτασ ppm/hr   Nα δοκοφν 
ςτοιχεία    

  

 Διόρκωςθ μαγνθτικοφ πεδίου. Να 
αναφερκοφν οι μζκοδοι 
διόρκωςθσ.   

Να δοκοφν 
ςτοιχεία   

  

 O Μαγνιτθσ να είναι ενεργά 
αυτοκωρακιςμζνοσ. Να 
αναφερκοφν οι  διαςτάςεισ του 
μαγνθτικοφ πεδίου (Fringefield) 
εντάςεωσ 5G και 1G.   

 

ΝΑΙ, να 
αναφερκοφν   

  

 Διαςτάςεισ μεγίςτου ωφζλιμου 
εξεταςτικοφ πεδίου (FOV) ςε X,Y,Z, 
cm 

> 50 x 50 x 45   

 υκμόσ αναγόμωςθσ κρυογόνων 
lt/hr 

Μθδενικι 
κατανάλωςθ  

zero boil off 
technology 

  

2 GANTRY    

 
Ωφζλιμθ διάμετροσ bore, cm 

≥70cm   

 Χειριςμόσ εξεταςτικισ τράπεηασ 
και επικζντρωςθσ, ϊςτε να   
εξαςφαλίηεται θ βελτιωμζνθ ροι 
τθσ εργαςίασ (να περιγραφοφν  

αναλυτικά). Αμφίπλευρα 

χειριςτιρια εξεταςτικισ τράπεηασ 
και βαςικϊν λειτουργιϊν 
επικζντρωςθσ αςκενοφσ. 

ΝΑΙ. Να δοκοφν 
ςτοιχεία 

 

 

  

 Ραροχι αζρα εντόσ του bore, κατά 
προτίμθςθ ρυκμιηόμενθ   

ΝΑΙ     

 Φωτιςμόσ εντόσ του bore, κατά 
προτίμθςθ ρυκμιηόμενοσ   

ΝΑΙ     

 Μικοσ Μαγνθτικοφ Τομογράφου 
(με τα καλφμματα) και μικοσ ςτο 
ελάχιςτο άνοιγμα, cm 

NAI. Nα 
δοκοφν 
ςτοιχεία 

  

3 ΕΞΕΣΑΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ    

 Να περιλαμβάνεται ειδικι 
τροχιλατθ, αποςπωμζνθ από το 
Gantry εξεταςτικι τράπεηα με 
ενςωματωμζνο το πθνίο τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ για τθν 
εφκολθ προετοιμαςία του 
εξεταηόμενου εκτόσ του χϊρου του 

ΝΑΙ   
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μαγνθτικοφ τομογράφου 

 H διαδικαςία απομάκρυνςθσ και 
επαναςφνδεςθσ τθσ εξεταςτικισ 
τράπεηασ με το gantry του 
μαγνθτικοφ τομογράφου να 
γίνεται με ευκολία 

ΝΑΙ   

 Κατακόρυφθ κίνθςθ τράπεηασ   ΝΑΙ   

 Πρια (ελάχιςτο – μζγιςτο φψοσ) 
κατακόρυφθσ κίνθςθσ   

Να 
αναφερκοφν    

  

  Πριο βάρουσ εξεταηόμενου   > 160Kg   

 Μζγιςτθ κάλυψθ απεικόνιςθσ 
(μικοσ ςάρωςθσ) χωρίσ 
επανατοποκζτθςθ του 
εξεταηόμενου  

> 180 cm     

 Ταχφτθτα οριηόντιασ κίνθςθσ 
(cm/sec), ακρίβεια κίνθςθσ κλπ.   

Να 
αναφερκοφν 
ςτοιχεία    

  

 Μζγιςτο μικοσ κίνθςθσ   Να 
αναφερκοφν 
ςτοιχεία    

  

 Χαρακτθριςτικά φιλικότθτασ προσ 
τον εξεταηόμενο κατά τθ  διάρκεια 
τθσ εξζταςθσ. 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία    

  

4 ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ    

 Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ/μζκοδοι 
μείωςθσ ακουςτικοφ κορφβου με 
ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ 
διαγνωςτικισ πλθροφορίασ ςε 
υψθλά επίπεδα ποιότθτασ. 

ΝΑΙ. Να 
αναφερκοφν 
ςτοιχεία 

  

5 ΤΣΘΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΣΩΝ ΠΕΔΙΩΝ    

 Μζγιςτθ ζνταςθ πεδίου (ΜΕΡ) 
ςτουσ άξονεσ x,y,z, ςε mT/m. Να  
αναφερκεί επίςθσ και θ effective 
τιμι για κάκε άξονα.   

ΜΕΡ >33   

Effective >57   

  

 Μζγιςτοσ ρυκμόσ μεταβολισ 
ζνταςθσ πεδίου (ρυκμόσ ανόδου),  
ςτουσ άξονεσ x,y,z, T/m/sec. Να 
αναφερκεί επίςθσ και θ effective  
τιμι για κάκε άξονα.   

υκμόσ 
ανόδου > 
125 
Effective > 
215  

  

 Γραμμικότθτα (linearity) ςε πλιρεσ 
FOV % 

NAI, να δοκοφν 
ςτοιχεία 

  

6 ΤΣΘΜΑ ΡΑΔΙΟΤΧΝΟΣΘΣΩΝ 
(ΔΕΚΣΘ) 

   

 Ιςχφσ, kW, τουλάχιςτον :   >15ΚW   
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 Αρικμόσ ανεξάρτθτων καναλιϊν 
λιψθσ  > 30. 

Σε περίπτωςθ διακζςιμθσ 
πλατφόρμασ ανεξάρτθτθ του  
αρικμοφ καναλιϊν λιψθσ, αυτι  
να προςφερκεί  ςτθν βαςικι 
ςφνκεςθ και κα αξιολογθκεί.  

ΝΑΙ, να δοκοφν 
ςτοιχεία 

  

 Να προςφερκεί ςφγχρονθ 
τεχνολογία παράλλθλθσ 
απεικόνιςθσ. Να  αναφερκεί θ τιμι 
του μζγιςτου ςυντελεςτι 
επιτάχυνςθσ. 

ΝΑΙ, να δοκοφν 
ςτοιχεία 

  

7 ΠΘΝΙΑ    

 Για κάκε ηθτοφμενθ ανατομικι περιοχι να προςφερκεί 
το ενδεδειγμζνο από τον  καταςκευαςτικό οίκο πθνίο. 
Πλα τα προςφερόμενα πθνία να είναι ςυμβατά με 
τεχνολογία  παράλλθλθσ απεικόνιςθσ και να 
προςφερκοφν πθνία τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

  

 Το κάκε πθνίο μπορεί να είναι ενιαίο ι εναλλακτικά 
ξεχωριςτά πθνία αρκεί να είναι   ενδεδειγμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο για τθν ανατομικι περιοχι που 
ηθτείται, να   μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
απεικόνιςθ τόςο μικρόςωμων όςο και μεγαλόςωμων  
αςκενϊν κακϊσ και να καλφπτουν τον ελάχιςτο 
ηθτοφμενο αρικμό ανεξάρτθτων καναλιϊν.  

  

 Να προςφερκοφν  πολυκάναλα 
πθνία για τισ ακόλουκεσ 
τουλάχιςτον εξετάςεισ:   

Αρικμόσ 
ανεξαρτιτων 
καναλιϊν:   

  

 Ρθνίο/α για εξετάςεισ 
κεφαλισ/αυχζνα  

> 20   

 Ρθνίο/α για εξετάςεισ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ  

> 32   

 Εξειδικευμζνο πθνίο για βρζφθ για 
εξετάςεισ κεφαλισ / αυχζνα 

> 15    

 Ρθνίο για εξετάςεισ γόνατοσ   > 16   

 Ρθνίο/α για εξετάςεισ κϊρακα, 
άνω & κάτω κοιλίασ   

> 16     

 Εφκαμπτο/α  πθνίο/α για 
δφςκολεσ επιφάνειεσ (2  μεγζκθ) 

> 16     

 Ρθνίο για εξετάςεισ 
πθχεοκαρπικισ  

> 8   

 Ρθνίο για εξετάςεισ κοιλιάσ 
νεογνϊν / βρεφϊν  

> 4   

 Συνολικόσ αρικμόσ ςτοιχείων  
πθνίων (coilelements) που  
μποροφν  ταυτόχρονα να 

> 128   
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ςυνδεκοφν  ςτο  προςφερόμενο 
ςφςτθμα 

 Να γίνεται αυτόματθ ανίχνευςθ 
και επιλογι των coilelements ςτο  
ενεργό εξεταςτικό πεδίο   

 

ΝΑΙ   

  

8 ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ 

   

 Τεχνικζσ 2D και 3D Spin Echo, 
Multiple Spin Echo Inversion   
Recovery, Gradient Echo 
Turbo/Fast, Turbo/Fast μιασ βολισ  
(single shot), Turbo & Gradient 
Spin Echo (TGSE) ι ιςοδφναμθ,  EPI 
(Singleshot – Multishot), 2D&3D 
ακολουκίεσ steady state   

ΝΑΙ     

 Σφγχρονεσ τεχνικζσ καταςτολισ 
λίπουσ(fatsuppression) και   
τεχνικζσ διζγερςθσ και καταςτολισ 
φδατοσ (waterexcitation and 
suppression).  

ΝΑΙ     

 Σφγχρονο νευρολογικό πακζτο 
(Neurologicimaging)   

ΝΑΙ   

 

  

 Ακολουκίεσ διόρκωςθσ κίνθςθσ 
για εγκεφαλικζσ μελζτεσ, μελζτεσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ κ.λ.π. και 
δυνατότθτα παράλλθλθσ 
απεικόνιςθσ για μείωςθ  του 
χρόνου εξζταςθσ. 

ΝΑΙ     

 Απεικόνιςθ ζςω ακουςτικϊν 
πόρων   

ΝΑΙ     

 Απεικόνιςθ αιμάτωςθσ (Perfusion 
imaging)   

ΝΑΙ     

 Απεικόνιςθ διάχυςθσ (Diffusion 
weighted imaging).   Απεικόνιςθ 
υψθλισ ανάλυςθσ  διάχυςθσ με 
τεχνικζσ διόρκωςθσ 
παραμόρφωςθσ. 

ΝΑΙ     

 Απεικόνιςθ τανυςτι διάχυςθσ. 
tractography 

ΝΑΙ   

 

  

 Functional MRI (fMRI). Θα εκτιμθκεί θ   
δυνατότθτα 
διόρκωςθσ τθσ 
κίνθςθσ κατά τθν 
λιψθ των fMRI 
δεδομζνων 

  

 Φαςματοςκοπία εγκεφάλου NAI   
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(SingleVoxel, CSI)  

 Απεικόνιςθ μαγνθτικισ  
επιδεκτικότθτασ (SWI) ςε 3D λιψθ   

ΝΑΙ     

 Να περιλαμβάνεται ειδικό 
παιδιατρικό πακζτο με 
εξειδικευμζνα πρωτόκολλα για 
βελτιςτοποίθςθ του contrast  
ανάλογα με τθν  θλικία του 
παιδιοφ για διάφορεσ περιοχζσ 
του ςϊματοσ. 

ΝΑΙ   

 Αγγειολογικό πακζτο (MR 
Angiography)   

ΝΑΙ   

 

  

 Contrast enhanced MRA   ΝΑΙ     

 Non contrast enhanced MRA   ΝΑΙ     

 Ρρόγραμμα περιφερειακισ 
αγγειογραφίασ (Peripheral) με 
κίνθςθ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ. 

ΝΑΙ   

 Bolus tracking   ΝΑΙ     

 Ροςοτικι Μετρθςθ ροισ    

 Να περιλαμβάνεται ορκοπεδικό 
πακζτο  για τθν απεικόνιςθ 
αρκρϊςεων, όπωσ επίςθσ  για τθν 
μελζτθ όγκων, μολφνςεων, 
αγγειακισ  νζκρωςθσ, απεικόνιςθ 
ολόκλθρθσ τθσ  ςπονδυλικισ 
ςτιλθσ. Να περιλαμβάνει  
ακολουκίεσ υψθλισ διακριτισ 
ικανότθτασ για MR  
αρκρογραφίεσ.  Να περιλαμβάνει 
ακολουκία με ultrashortTE, όπωσ 
επίςθσ και ακολουκία  3D υψθλισ 
ανάλυςθσ ιςοτροπικισ 
απεικόνιςθσ  αρκρϊςεων. 

ΝΑΙ     

 Ρρογράμματα διόρκωςθσ λόγω 
κίνθςθσ για όλεσ τισ  ανατομικζσ 
περιοχζσ και προςανατολιςμοφσ.   

ΝΑΙ     

 Ρακζτο απεικόνιςθσ κοιλίασ 
(Bodyimaging) MRCP 

ΝΑΙ 

 

  

 Ρρωτόκολλα /ακολουκίεσ για 
Whole body diffusion imaging 

NAI 

 

  

 Τεχνικι μείωςθσ ψευδοεικόνων 
από ορκοπεδικά εμφυτεφματα   

ΝΑΙ   

 Απεικόνιςθ με ανατoμικι κάλυψθ 
τουλάχιςτον 180 cm.   

ΝΑΙ   
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 Δυναμικι απεικόνιςθ ιπατοσ 
(LAVAflex, VIBE, THRIVE, 
SKIPPINGSAT) με τεχνικζσ 
παράλλθλθσ απεικόνιςθσ   

ΝΑΙ     

 Ανίχνευςθ και διόρκωςθ 
αναπνευςτικισ κίνθςθσ ςτθν 
κοιλιά  με αιςκθτιρα αναπνοισ 
αλλά και με χωρίσ αιςκθτιρα. 

ΝΑΙ     

 Τεχνικζσ απεικόνιςθσ μθ 
ςυνεργάςιμων αςκενϊν όπωσ 
παιδιά ι αςκενϊν με κινθτικά 
προβλιματα (π.χ. Parkinson, 
Alzheimers, κ.λ.π.) με τθ μζκοδο 
πλιρωςθσ του k-χϊρου με 
ακτινωτζσ «λεπίδεσ»  

ΝΑΙ     

 Breath hold λιψθ ΝΑΙ     

 Τεχνικι DIXON για διαχωριςμό 
φδατοσ - λίπουσ κατάλλθλθ για  
ακολουκίεσ GRE και TSE 

ΝΑΙ     

 Blackbloodimaging και 
καρδιολογικζσ εφαρμογζσ για 
μελζτθ τθσ μορφολογίασ τθσ 
καρδιάσ και τθσ λειτουργίασ των 
κοιλιϊν. Απόρριψθ αρρυκμιϊν και 
ακολουκίεσ για stress και rest 
απεικόνιςθ. 

ΝΑΙ     

 Συγχρονιςμόσ με ΘΚΓ  ΝΑΙ     

 Να ςυμπεριλαμβάνονται τεχνικζσ 
αγγειογραφίασ χωρίσ   χριςθ 
ςκιαγραφικοφ (non-
contrastangiography) για χριςθ ςε 
αςκενείσ με νεφρικι ανεπάρκεια   

NAI     

 Να περιλαμβάνεται θ τεχνικι 
ταυτόχρονθσ διζγερςθσ και 
ανάγνωςθσ πολλϊν τομϊν για τθ 
μείωςθ του χρόνου εξζταςθσ ι 
ιςοδφναμθσ τεχνικισ 
compressedSensing.  Θ τεχνικι 
αυτι να εφαρμόηεται τουλάχιςτο 
ςε TSE, και Diffusion μελζτεσ. Να 
αναφερκεί ο μζγιςτοσ παράγοντασ 
επιτάχυνςθσ 

NAI   

9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΘ 
ΕΙΚΟΝΑ/ΚΟΝΟΛΑ ΧΕΙΡΙΜΟΤ 

   

 Να προςφερκεί υπολογιςτικό 
ςφςτθμα για τθ   εφαρμογι των 
δυνατοτιτων του μαγνθτικοφ 

NAI     
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τομογράφου. 

 Μζγιςτθ μιτρα ςάρωςθσ και 
αναςφνκεςθ   

1024 x 1024     

 υκμόσ αναςφνκεςθσ (recons/sec) 
μιτρα 256² 100% FOV. 

>15.000   

 Αποκικευςθ ςε ςκλθρό δίςκο 
μεγάλθσ χωρθτικότθτασ   

ΝΑΙ    

 

  

 Να περιζχονται τα βαςικά 
προγράμματα επεξεργαςίασ 
εικόνασ, ςυμβατά με τισ 
δυνατότθτεσ των προγραμμάτων 
απεικόνιςθσ του μθχανιματοσ.   

ΝΑΙ     

 Να γίνεται αυτόματθ ολοςωματικι 
αναςφνκεςθ για όλο το μικοσ 
ςάρωςθσ (stitching)   

ΝAI     

 Να περιλαμβάνεται 
αυτοματοποιθμζνο περιβάλλον 
εργαςίασ κζαςθσ και επεξεργαςίασ 
εικόνων και  δεδομζνων με 
τεχνικζσ αυτόματου ςχεδιαςμοφ 
για τισ ανατομικζσ περιοχζσ 
τουλάχιςτον του εγκεφάλου. Θα 
εκτιμθκεί θ φπαρξθ αυτομάτου 
ςχεδιαςμοφ για τθν ςπονδυλικι 
ςτιλθσ κακϊσ και για άλλεσ 
περιοχζσ για τθν ταχφτερθ και πιο 
άρτια οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ 
του  τμιματοσ. 

ΝΑΙ   

1
0 

ΤΣΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 

   

 Θ λφςθ πρζπει να είναι βαςιςμζνθ 

ςε αρχιτεκτονικι server – client.  

Να προςφερκεί ζνασ κεντρικόσ 

Server με δυνατότθτα να 

ςυνδζονται ταυτόχρονα 

τουλάχιςτον 5 επιπλζον χριςτεσ. 

ΝΑΙ. Να δοκοφν 
ςτοιχεία 

  

 Ο  server να φζρει διπλό 
τροφοδοτικό για αυξθμζνθ 
διακεςιμότθτα. 

ΝΑΙ   

 Χωρθτικότθτα κεντρικισ μνιμθσ 
τουλάχιςτον 64GB 

ΝΑΙ. Να δοκοφν 
ςτοιχεία 

  

 Να περιλαμβάνεται και ζνασ client 
με το υπολογιςτικό ςυγκρότθμα 
και με οκόνθ τουλάχιςτον 24’’ 

ΝΑΙ   

 3D αναςφνκεςθ MIP, MPR, ΝΑΙ     
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rendering   

 Επεξεργαςία απεικόνιςθσ 
αιμάτωςθσ (Perfusionimaging)  
είτε ςτθν κφρια κονςόλα είτε 
ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ και 
επεξεργαςίασ εικόνασ 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαςία απεικόνιςθσ 
διάχυςθσ (ADCmapping) είτε 
ςτθν κφρια κονςόλα είτε ςτο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ και 
επεξεργαςίασ εικόνασ. 

ΝΑΙ     

 Επεξεργαςία 
φαςματοςκοπίασ 

ΝΑΙ 

 

  

1
1 

ΔΙΑΤΝΔΕΙΜΟΣΘΣΑ    

 Σφςτθμα επικοινωνίασ 
FullDicom 3.0 το οποίο να 
διακζτει λειτουργίεσ storage, 
query, workilst, κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

1
2 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ    

 Θωράκιςθ (RFCage) ςφμφωνα με 
τισ διαςτάςεισ του χϊρου κακϊσ 
και Μαγνθτικι κωράκιςθ 

ΝΑΙ 
 

  

 Να υπάρχει οπτικι (κατάλλθλθ 
κάμερα) και ακουςτικι 
ενδοεπικοινωνία αςκενοφσ και 
χειριςτι. Πλεσ οι ενδείξεισ των 
ηωτικϊν ςθμείων του αςκενοφσ να 
παρουςιάηονται ςτθν κονςόλα 
χειριςμοφ.   

ΝΑΙ   

 Να προςφερκεί εγχυτισ 
κατάλλθλοσ για Μαγνθτικό 
τομογράφο, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ και παραγωγισ. Να 
διακζτει κονςόλα χειριςμοφ για 
απεικόνιςθ όλων των παραμζτρων 
ζγχυςθσ. Να διακζτει δφο ζμβολα 
(ζνα για κάκε ςφριγγα) 
ενςωματωμζνα ςε μια κεφαλι θ 
οποία να δζχεται δφο ςφριγγεσ 
ταυτόχρονα, μια για το 
ςκιαγραφικό και μια για τον ορό. 
Να διακζτει κατάλλθλθ 
τεχνολογία επικοινωνίασ με το 
χειριςτιριο ϊςτε να μθν 
επθρεάηεται από τθν λειτουργία 
του μαγνθτικοφ πεδίου και θ 
οποία να αναφερκεί. 

ΝΑΙ   
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 Να προςφερκεί ερμάριο 
τοποκζτθςθσ των πθνίων,  
κατάλλθλο για τον χϊρο εξζταςθσ.   

ΝΑΙ     

 Να προςφερκοφν όλα τα 
διακζςιμα (για το ςυγκεκριμζνο  
μοντζλο τομογράφου) ομοιϊματα 
τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 
για τον πλιρθ ποιοτικό ζλεγχο του 
μθχανιματοσ.   

ΝΑΙ     

 ομποτικό ςφςτθμα ζκδοςθσ 
CD/DVD ιατρικϊν εξετάςεων. 
Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD 
και κατάλλθλου λογιςμικοφ 
προβολισ (viewer) των εξετάςεων 
DICOM.  

-  Να φζρει Οδθγοφσ εγγραφισ 
CD/DVD τουλάχιςτον δφο (2), για 
γριγορθ παραγωγι με δυνατότθτα 
αυτόματθσ επιλογισ CD/DVD 
ανάλογα με τον όγκο τθσ προσ 
εγγραφι ιατρικισ πλθροφορίασ. 

-  Χωρθτικότθτα ειςόδου: 100 
κζςεων 

Τουλάχιςτον(με κενά CD/DVD). 

- Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD 
και κατάλλθλου λογιςμικοφ 
προβολισ (viewer) των εξετάςεων 
DICOM. 

- Να μπορεί να ςυνδεκεί με 
οποιαδιποτε διαγνωςτικι μονάδα 
που υποςτθρίηει DICOM 3.0, χωρίσ 
περιοριςμό ςτο πλικοσ των 
διαγνωςτικϊν μονάδων ι ςτακμϊν 
PACS που κα ςυνδεκοφν 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

 τακμόσ Διαχείριςθσ 
απεικονιςτικϊν εικόνων (PACS) 

- Διαςφνδεςθ με απεριόριςτα 
modalities.  

- Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ 
τουλάχιςτον 10 Θζςεων εργαςίασ.   

- Δυνατότθτα QuerySpanning, για 
τθν ηεφξθ περιςςοτζρων κόμβων 
DICOM και τθν επίτευξθ τθσ 
δθμιουργίασ ενόσ εικονικοφ 
διακομιςτι.  
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- Δυνατότθτα φόρτωςθσ και 
κζαςθσ διαφορετικϊν 
μελετϊν/αςκενϊν τθν ίδια χρονικι 
ςτιγμι  

- Δυνατότθτα αποκικευςθσ 
δεδομζνων μζςω πρωτοκόλλου 
DICOM 3.0 από κάκε ψθφιακό 
διαγνωςτικό απεικονιςτικό 
μθχάνθμα  

- Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ και 
δεδομζνων (μθ DICOM) μζςω 
λειτουργίασ Import (JPEG, TIFF, 
BMP, PDF)  

- Δυνατότθτα εξαγωγισ 
δεδομζνων μζςω λειτουργίασ 
Export (JPEG, TIFF, BMP, DICOM)  

- Δυνατότθτα φόρτωςθσ 
διαφορετικϊν μελετϊν/αςκενϊν 
για ςφγκριςθ (MultiPatient)  

- Δυνατότθτα ταυτόχρονθ 
φόρτωςθσ και των παλαιότερων 
μελετϊν, εάν αυτζσ υπάρχουν 
αποκθκευμζνεσ ςτο ςφςτθμα  

- Δυνατότθτα κζαςθσ, 
επεξεργαςίασ και splitting 
ακολουκιϊν multiframe 
(Multiframe)  

- Δυνατότθτα κζαςθσ εικόνων ςε 
truecolor ι monochromemode 

- Δυνατότθτα ςυγχρονιςμζνθσ 
κζαςθσ μελετϊν (Synch) για τθν 
ςφγκριςθ εξετάςεων ςε μια ι και 
ςε περιςςότερεσ οκόνεσ  

- Δυνατότθτα κζαςθσ και 
αποκικευςθσ 
DICOMStructuredReports 

- Δυνατότθτα ImageNavigator 

- Δυνατότθτα ταχείασ και απλισ 
προςπζλαςθσ όλων των αςκενϊν 
μζςω λειτουργίασ Access Bar 

 

Χαρακτθριςτικά – Δυνατότθτεσ 
SERVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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·Επεξεργαςτισ IntelXeon 8-Core 
για τθν επεξεργαςία των 
δεδομζνων 

· Ζνα (1) λειτουργικό ςφςτθμα 
MicrosoftWindows 2012 Server (64 
bit)  

· Μνιμθ 32 GB RAM  

· Ζνα (1) οδθγό disk array 
controller.  

· Ζξι (6) ςκλθροφσ δίςκουσ 4 ΤΒ 
6GSATA 7.2krpm (24 TB)  

· Τζςςερισ (4) κφρεσ δικτφου 1 
GΒit/s για τθν ταχφτατθ μεταφορά 
δεδομζνων 

 

Χαρακτθριςτικά – Δυνατότθτεσ 
ςτακμοφ εργαςίασ  

· Ζνα (1) λειτουργικό ςφςτθμα 
Windows 10  

· Μνιμθ RAM 8 GB  

· Ζνα (1) Medical graphic card (2GB 
RAM, 2 Outputs)  

· Μία (1) οκόνθ 27 ιντςϊν   

· Ζνα (1) πλθκτρολόγιο  

· Ζνα (1) ποντίκι  

· Μία (1) κάρτα δικτφου 1Gbit/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στθν βαςικι ςφνκεςθ να 
προςφερκεί εξωτερικι μονάδα 
ψφξθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ 
(chiller), κατάλλθλθ για τθν 
υποςτιριξθ των κυκλωμάτων 
ψφξθσ των κρυογόνων του 
Μαγνθτικοφ τομογράφου από 
πιςτοποιθμζνο κατά ISO 
καταςκευαςτι   

ΝΑΙ 

 

  

1
3 

Είδθ Κατ’ Επιλογι    

 Να προςφερκοφν κατ’ επιλογι 
λοιπά διακζςιμα λογιςμικά και 
υλικά μζρθ (πθνία, λογιςμικά 
λιψθσ και επεξεργαςίασ κλπ) με 
ξεχωριςτζσ τιμζσ 

ΝΑΙ   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

ΟΜΑΔΑ B’: Σεχνικι Τποςτιριξθ 
και κάλυψθ  

ΑΠΑΙΣΘΘ 
ΑΠΑΝΣΘΘ 

ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ Ε 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

1 Χρόνοσ Ραράδοςθσ Να δοκοφν 
ςτοιχεία  

  

2 Συντιρθςθ και χρονικι διάρκεια 
τθσ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ  

2 ζτθ 
τουλάχιςτον από 
τθν οριςτικι 
παραλαβι. Να 
δοκοφν ςτοιχεία  

  

3 Εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ 
ανταλλακτικϊν για μια δεκαετία 
τουλάχιςτον από τθν οριςτικι 
παραλαβι 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία  

  

4 Συμβόλαιο ςυντιρθςθσ μετά το 
πζρασ τθσ ςυμβατικισ 
υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία  

  

5 Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ 
ακινθτοποίθςθσ του 
ςυγκροτιματοσ (downtime) 
προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ 
ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου 
ςυντιρθςθσ, χρόνοσ προςζλευςθσ 
τεχνικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ, 
κλπ. 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία (Β 2%) 

 

  

6 Εξουςιοδοτθμζνα Συνεργεία  
Τεχνικισ Υποςτιριξθσ. 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία  

  

7 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ (Ιατρϊν, 
Τεχνολόγων, Ακτινοφυςικϊν,  
Τεχνικϊν). 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπνδείγκαηα Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΠΙΝΑΚΑ Π1 - Οικονομικι Προςφορά Προμικειασ (τιμζσ ςε ευρϊ / €) 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ : 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ : Γενικοφ Νοςοκομείου Παίδων Πατρϊν (Γ.Ν.Π.Π.) 

«Καραμανδάνειο» 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ : 35/2020 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ : Προμικεια  ενόσ Μαγνθτικοφ Σομογράφου ςτα πλαίςια τθσ 
υμφωνίασ υμβιβαςμοφ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρείασ 
“SIEMENS” (ΤΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Αϋ164/27-8-12) 

Α. Περιγραφι είδουσ Μαγνθτικόσ Τομογράφοσ 

Ροςότθτα Ζνα (1) τεμάχιο 

Ρροςφερόμενθ τιμι (ΡΜ) για το είδοσ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. 24% 

Ροςό Φ.Ρ.Α. (αρικμθτικϊσ)  

Προςφερόμενθ τιμι (ΠΜ) για το είδοσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Β. Περιγραφι υπθρεςίασ Συντιρθςθ 

Ρροτεινόμενθ διάρκεια ςε ζτθ τθσ 

ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 

(ρ) 

 

Ρροςφερόμενθ τιμι (ΡΣ) ανά ζτοσ χωρίσ 

Φ.Ρ.Α. 

Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. 24% 

Ροςό Φ.Ρ.Α. (αρικμθτικϊσ)  

Προςφερόμενθ τιμι (Π) για το ςφνολο 

των ετϊν ςυμπεριλαμβανομζνου 

Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  
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Φ.Π.Α. 

υνολικι τιμι προςφοράσ 

 [Π= ΠΜ+(Π Χ ρ)] 

Αρικμθτικϊσ:  

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. Ολογράφωσ:  

Ο Προςφζρων / Θμερομθνία  
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ΠΙΝΑΚΑ Π2 - Οικονομικι Προςφορά Πλιρουσ υντιρθςθσ – Επιςκευισ του 

εξοπλιςμοφ (τιμζσ ςε ευρϊ / €) 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ : 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ : Γενικοφ Νοςοκομείου Παίδων Πατρϊν (Γ.Ν.Π.Π.) 

«Καραμανδάνειο» 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ : 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ : 

Ετιςια Σιμι 

πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ –

επιςκευισ για το 

1ο 

ζτοσ 

Χωρίσ Φ.Π.Α. / Σ1 
Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Ποςοςτό Φ.Π.Α. 24% 

Ποςό Φ.Π.Α. Αρικμθτικϊσ:  

υμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 

Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Ρροτεινόμενθ διάρκεια ςε ζτθ τθσ ςυμβατικισ 

υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ (ρ) 

 

υνολικι τιμι 

πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ – 

επιςκευισ  

Χωρίσ Φ.Π.Α. / () 
Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Ποςοςτό Φ.Π.Α. 24% 

Ποςό Φ.Π.Α. Αρικμθτικϊσ:  

υμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 

Αρικμθτικϊσ:  

Ολογράφωσ:  

Ο Προςφζρων / Θμερομθνία  

 

Επεξθγιςεισ του Πίνακα Π2: 

1. Σ1 είναι θ Ετιςια Τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, χωρίσ ΦΡΑ, για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ 

τθσ περιόδου τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ. 

2. 1ο ζτοσ: Νοείται το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ. 
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3. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ περιζχουν οπωςδιποτε, με ποινι αποκλειςμοφ, τα ανταλλακτικά 

(αμεταχείριςτα, ςυμπεριλαμβανομζνων θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, λυχνιϊν (όπου απαιτοφνται), 

ςυςτιματοσ τροχϊν – πζδθςθσ, μπαταριϊν κλπ.), και μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά και 

ανεξαρτιτωσ τθσ χριςθσ που υφίςταται, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ 

ςφμφωνα με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

4. ρ είναι θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προςφερόμενθσ περιόδου ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ. 

5. Αναγράφεται από τον διαγωνιηόμενο θ υνολικι τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ () για τα 

προτεινόμενα ζτθ ςυντιρθςθσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν λιξθ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ ςυντιρθςθσ 

του μθχανιματοσ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ 

του μθχανιματοσ. 

Θ ςυνολικι αυτι τιμι κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν τιμι που προκφπτει από τον τφπο 

 = Σ1 x (10-ρ). 

6. Επιςθμαίνεται ότι τα κόςτθ Πλιρουσ υντιρθςθσ – Επιςκευισ του Πίνακα Π2 δεν περιλαμβάνονται 

ςτον προχπολογιςμό του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________ 

Κατάςτθμα:____________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ:  ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ (Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ:) τησ Εταιρίασ …….. οδόσ 

……. αριθμόσ … ΤΚ………..,ΑΦΜ………………… 

ή (ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ:) των Εταιριών 

α)…….….... οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

β)……….…. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

γ)………….. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μια από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τθσ….…………. για τθν …………………………………………..ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα 

με τθ με αρικμό 35/2020 Διακιρυξθ του ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν τθν……………. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 

ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ [Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τησ εν 

λόγω Εταιρίασ] ι [ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριών τησ Ένωςησ ή 

Κοινοπραξίασ ατομικά για κάθε μια από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ] 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 05/08/2022.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________ 

Κατάςτθμα:_____________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

 

Ρροσ ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ (ςε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ:) τησ Εταιρίασ …….. οδόσ 

……. αριθμόσ … ΤΚ………..,ΑΦΜ………………… 

ή (ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ:) των Εταιριών 

α)…….….... οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

β)……….…. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

γ)………….. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μια από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό 

................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθν 

………………………………………….  ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό 35/2020 

Διακιρυξθ του ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». 

 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 

ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ:______________________________________ 

Κατάςτθμα:_____________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

 

Ρροσ ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ (ςε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ:) τησ Εταιρίασ …….. οδόσ 

……. αριθμόσ … ΤΚ………..,ΑΦΜ………………… 

ή (ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ:) των Εταιριών 

α)…….….... οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

β)……….…. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

γ)………….. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΤΚ……………… ΑΦΜ………………… 

μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μια από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι λειτουργία του ιατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ τθσ από ………………. ςφμβαςθσ που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 

τθν ………………………………………….  ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό 35/2020 

Διακιρυξθ του ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 

ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΩΝ & 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΡΩΣ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΒΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΘΜΕΝΟ ΣΤΘΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΩΝ & 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΡΩΣ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΒΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΘΜΕΝΟ ΣΤΘΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΡΑΑΚΑΤΑΘΘΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VΙ – χζδιο φμβαςθσ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ. …../2021 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΙ 

ΣH ΕΣΑΙΡΕΙΑ…………………….. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ……………………………….  

 

υμβατικού Σιμήματος ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
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                                                    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ  …./2021 

 

τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2020 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Σο Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’’  που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Αθανασόπουλο Παύλο του 

Ιωάννη δυνάμει της αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ 2397/17-01-2020 (ΥΕΚ 30/17-01-2020/τ.Τ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης 

διορισμού του και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΥΜ ………. υπάγεται στη ΔΟΤ: 

……………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο……………. …………………………………., και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Σην αριθ. 35/2020 διακήρυξη 

2) Σην αριθ………… προσφορά του Προμηθευτή,  

3) Σην αριθ ………………….. απόφαση Δ.. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της 

υπηρεσίας στον προμηθευτή,  

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλητος: Σο πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, 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: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προμηθευτή  σχετικά με την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …………..  Ημέρα: ………….. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας  (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
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προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η αριθ…………. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.. 

υμβατικό τίμημα: ……………………………………….   

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……………………..». 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με 

τους όρους της ……… διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. …………απόφαση Δ..  κατακύρωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης ορίζεται σε …… έτη και οκτώ (8) μήνες (οκτώ μήνες 

για την παράδοση του εξοπλισμού, …… έτη συντήρηση), ήτοι από …………..έως……………... 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των: 

Α) …………………ευρώ για το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας,  

Και Β)..…………………ευρώ για την ………. ετή συντήρηση. 

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.  

Η ως άνω Α) τιμή του εξοπλισμού νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνη του Προμηθευτή, ελεύθερου στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής για το οποίο προορίζεται, 

και περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος με τα κλινικά πακέτα και τον παρελκόμενο εξοπλισμό, τα 

έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής στην Αναθέτουσα Αρχή, θέσης σε 

πλήρη λειτουργία αυτού και την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η τιμή β) της συντήρησης αφορά στην …….ετή πλήρη συντήρηση-επισκευή του εξοπλισμού, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της 

παρούσας. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον 

αναλογούντα ΥΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 35/2020 και την προσφορά του Προμηθευτή.  

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει στο πλαίσιο συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου και της 

εταιρείας SIEMENS AE (ΦΕΚ 164Α/27-8-2012, σε εκτέλεση του όρου ΙΙΙ.2(5) με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

Σα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της 

σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο, έργο της 

οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου.  

Β) Σιμολόγιο του αναδόχου. 

Γ) Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
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Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 

4152/2013 (ΥΕΚ Α/107/09-05-2013).  Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του 

τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών.  

Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

προμήθειας. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή 

άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 

νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής : 

Α) για το 100% της συμβατικής αξίας του μηχανήματος μετά την οριστική παραλαβή του, 

Β) κατ΄έτος, μετά την συμπλήρωση κάθε έτους πλήρους συντήρησης-επισκευής του μηχανήματος 

και του πρωτοκόλλου ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του 

Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, όσον αφορά στην προμήθεια, και εγκατάσταση του 

εξοπλισμού, ο Προμηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. 

εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% 

της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή χωρίς τον ΥΠΑ για τον εξοπλισμό), 

η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον 

Προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας ύμβασης, με την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος και ύστερα από εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. ε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το 

τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή μετά την επιστροφή της θα αντικατασταθεί με νέα εγγύηση καλής 

εκτέλεσης για τη συντήρηση, που θα αφορά στο ποσό της σύμβασης που αντιστοιχεί στη δαπάνη 

για τα συμφωνηθέντα έτη συντήρησης. Σο ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συντήρησης θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% εκτός του ΥΠΑ της συμβατικής αξίας της συντήρησης και επισκευής, 

όπως αυτή είχε καθοριστεί στην προσφορά του αναδόχου. Η ισχύς της συγκεκριμένης εγγυητικής θα 

είναι 3 μήνες τουλάχιστον μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της συντήρησης. Η εγγύηση θα 

επιστραφεί επίσης με την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

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. 

Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προμηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

6.1 ΠΑΡΑΔΟΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ως χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και όχι πέραν των 

οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού, με 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων(σχετ. άρθρο 

26 του Κ.Π.Δ ), ή να μετατίθεται.  

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

έκπτωτου του προμηθευτή.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, να παραδώσει στην Σεχνική Τπηρεσία του Νοσοκομείου αναλυτικά σχέδια και 

κατάλογο με τις απαιτήσεις υποδομής του χώρου εγκατάστασης. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος στο χώρο 

τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 

κανονισμούς καθώς και την μεταφορά και τοποθέτηση και σύνδεση του chiller. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος, με δικό του ειδικευμένο και 

ασφαλισμένο προσωπικό, στον διαθέσιμο προς τούτο χώρο, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη και 

να το παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς 

κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 

κατασκευαστικού οίκου και τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα.  

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία όλου του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, όπως συνθήκες 

λειτουργίας (αερισμός κλπ) που θα εγκαταστήσει, ο προμηθευτής, θα προβεί στην προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα διανομής κατάλληλης ισχύος (με ενσωματωμένο το 

απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό) και της σχετικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τροφοδοσίας του 

εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 .     

Η Αναθέτουσα Αρχή ευθύνεται για την παροχή της ηλεκτρικής ισχύος που απαιτείται στον χώρο 

εγκατάστασης (παροχικό καλώδιο).  

Η παραλαβή του συγκροτήματος (ποσοτική, ποιοτική και οριστική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη 

σύμβαση δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα 

εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν 

είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος 

στην αναθέτουσα αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, 

πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους 

σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Ο 

προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο 

φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει 

σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους 

συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές Σεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και 

πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, για το προσφερόμενο σύστημα Μαγνητικού 

Σομογράφου). 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση στους χρήστες 

(Σεχνολόγους, Ιατρούς, Ακτινοφυσικούς) επί της λειτουργίας του συγκροτήματος και επί της πλήρους 

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, 

με έναρξη μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης 

αμοιβής αυτού, και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, καθώς και 

μία επαναληπτική μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον ζητηθεί. Η 

εν λόγω εκπαίδευση θα γίνει από ειδικούς (Specialists) των οποίων τα πιστοποιητικά θα πρέπει να 

αποδεικνύουν την καταλληλότητα και τα προσόντα τους στο υπό εγκατάσταση σύστημα και 

τεχνολογία.  

Με την λήξη της εγκατάστασης και αφού η επιτροπή παραλαβής, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

ακτινοφυσικό του νοσοκομείου, βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται πλήρως σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνο με την 

προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα 

εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές 

συνθήκες με την διαδικασία εξετάσεων ή και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την 
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κρίση της και εφ’ όσον έχουν εκτελεστεί στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της διακήρυξης, θα γίνει η 

οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής του συστήματος.  

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει :  

 Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική 

ή Αγγλική γλώσσα.  

 Δύο (2) εγχειρίδια λειτουργίας (operation manuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην 

Ελληνική και ένα (1) στην Αγγλική γλώσσα.  

 Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος. 

 Επισήμους καταλόγους (βιβλία), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (parts books) στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Εάν κατά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του συγκροτήματος ανακύψουν 

προβλήματα, ελλείψεις, ή αμφιβολίες, δεν συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, 

ωσότου αυτά διευθετηθούν.  

Σο προς προμήθεια είδος είναι ................., σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου ……… έτους κατασκευής 

……………… προέλευσης  …………..………….. είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής 

τύπου …., του κατασκευαστικού οίκου. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα 

με τις Σεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά του Προμηθευτή και τα 

prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 

6.2  ΤΝΣΗΡΗΗ 

Αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου 

και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφ’ όσον έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη από την 

διακήρυξη εκπαίδευση του προσωπικού, ξεκινάει η περίοδος της πλήρους συντήρησης-επισκευής 

του μηχανήματος διάρκειας………ετών 

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του συστήματος ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την 

πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων συντήρησης & επισκευής όπως αναπλήρωση σε 

υγρό ήλιο (στην περίπτωση που οι απώλειες σε υγρό ήλιο δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό)- service 

kit- κλπ, διάθεση όλων των αναβαθμίσεων του λογισμικού (που υποστηρίζονται από το 

προσφερόμενο υλικό μέρος (Hardware) του συστήματος), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για 

την Αναθέτουσα Αρχή, με εξαίρεση των αναλωσίμων λειτουργίας/ χρήσης τα οποία είναι τα μέσα 

αποθήκευσης (cd, dvd, usb stick), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά, σύριγγες εγχυτών (πλην 

των αρχικών για επίδειξη λειτουργίας) και τα οποία να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και 

να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας.  

Η υποχρέωση συντήρησης περιλαμβάνει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού (και τον 

παρελκόμενο εξοπλισμό), τα οποία θα καλύπτονται πλήρως επίσης στην ανωτέρω εγγύηση, πλην 

των αρχικώς αναφερόμενων εξαιρουμένων αναλωσίμων.  

Περιλαμβάνεται επίσης και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε 

κατάσταση ετοιμότητας.  

Κατά την διάρκεια της της συντήρησης η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του 

όλου συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με 

κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτός των αναλωσίμων που αναφέρεται με 

σαφήνεια ανωτέρω ότι εξαιρούνται.  

Ο προμηθευτής διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση των 

αντίστοιχων μηχανημάτων.  

Ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) 

συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και με έγγραφη 

δέσμευση του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 



 

Σελίδα 96 

ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα 

και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

ε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, προς 

τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ και 

εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 

Οδηγία 93/42/EEC, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους 

ζητούμενους όρους μέχρι συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.  

Μετά τη λήξη της περιόδου της συντήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον το επιθυμεί η 

Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συγκροτήματος 

(περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού) με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το 

χρονικό διάστημα της εγγύησης, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την οριστική 

παραλαβή αυτού σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία έχει 

καθορίσει επ’ ακριβώς στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-

εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, η οποία έχει κατατεθεί μετά της προσφοράς, ως και 

στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο 

σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, του προμηθευόμενου εξοπλισμού. Σο εν λόγω κόστος 

που δεσμεύει με ρητή δήλωσή του τον προμηθευτή, σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων και μέχρι την 

συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην της τιμαριθμικής 

(δηλαδή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΑΣ).  

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της συμβατικής 

περιόδου συντήρησης μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή 

του συγκροτήματος και εφόσον του ζητηθεί, θα παράσχει επιπλέον μία τουλάχιστον ανάλογη 

εκπαίδευση χρηστών (τεχνολόγων, ιατρών) ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αμοιβής, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού, με την προϋπόθεση ύπαρξης συμβολαίου 

πλήρους συντήρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σα 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 

4412/2016 άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 

την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την 

ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο  Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

ε 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. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 

Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ……….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ………κατατεθείσα 

προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 

τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

Ο Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

Ε ΠΙΣΩΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 

μέρος. 

 

                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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