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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 

ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

 
για την επιλογή Αναδόχ-ου/ων υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
Τζάνειο» της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041425, που 
είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Αττική», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 
ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  

(1.189.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΖΑΝΝΗ & ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18536 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 307 

Τηλέφωνο 210-4592592 

Φαξ 210-4592597 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  lazarou@tzaneio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.tzaneio.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ……………….. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσιο Νοσοκομείο και ανήκει στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και 
Αιγαίου. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας) 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Λεωφόρος Ζαννή και 
Αφεντούλη, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18536. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.tzaneio.gr/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851.Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.9914:  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ08510008). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης 
με τίτλο: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
«Τζάνειο»», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 601/15-02-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5041425. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜ
ΗΜ
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 
ΠΟΣ
ΟΤ

ΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΦΠΑ 24% (€) Π/Υ (€) με ΦΠΑ 

1 C-ARM Χειρουργείου 
33111400-5: Συσκευές 
ακτινοσκόπησης 

2 120.967,74 29.032,26 150.000 

2 OCT με fluo 
33115000-9: Συσκευές 
τομογραφίας 

1 60.483,87 14.516,13 75.000 

3 
Λαπαροσκοπικός 
Πύργος 
Γυναικολογικού 

33169000-2: 
Χειρουργικά όργανα 

1 48.387,10 11.612,90 60.000 

4 
Μηχάνημα Τεχνητού 
Νεφρού 

33181000-2: Διατάξεις 
νεφρικής υποστήριξης 

12 145.161,29 34.838,71 180.000 

5 
Μηχάνημα 
φακοθρυψίας 

33122000-1: 
Οφθαλμολογικός 
εξοπλισμός 

1 36.290,32 8.709,68 45.000 

6 

Εξοπλισμός 
εξεταστικής μονάδας 
με ενσωματωμένο 
μικροσκόπιο ΩΡΛ 

33100000-1: Ιατρικές 
συσκευές 

1 33.064,52 7.935,48 41.000 

7 
Σύστημα flat panel 
Ακτινολογικού 
εργαστηρίου 

33111000-1: 
Ακτινολογικά 
μηχανήματα 

4 80.645,16 19.354,84 100.000 

8 
Αξονικός Τομογράφος 
– CT 16 τομών 

33115100-0: 
Υπολογιστικοί 
τομογράφοι 

1 201.612,90 48.387,10 250.000 

9 
Υπερηχογράφος 
υψηλής ευκρίνειας για 
προγεννητικό έλεγχο 

33112000-8: Εξοπλισμός 
ηχογραφίας, 
υπερηχογραφίας και 
doppler 

1 48.387,10 11.612,90 60.000 
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10 Φορητός Υπέρηχος 

33112000-8: Εξοπλισμός 
ηχογραφίας, 
υπερηχογραφίας και 
doppler 

1 23.064,52 5.535,48 28.600 

11 
Σύστημα Ψηφιακής 
Μαστογραφίας 

33111650-2: Συσκευές 
μαστογραφίας 

1 161.290,32 38.709,68 200.000 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για για το σύνολο της σύμβασης, είτε για τμήμα αυτής. Γίνεται δεκτή η 
υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς 
είναι αυτή να αφορά το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού (όλα τα τμήματα) θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να 
υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί 
σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 11. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. Αναλυτική 
περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 
παρούσας διακήρυξης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 τον ν. 4314/2014 (Α' 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 το άρθρο 56 του ν. 4609/2019 (Α' 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 (Α' 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», 

 το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ.52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016  (Α’ 147)», 

 Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - 
Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)», 

 Τον Κανονισμό ΕΚ 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013, 
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 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) «Κανόνες δημοσιότητας», 
 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 
με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι 
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) 
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς».   

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
 

Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα: 
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 την με αρ. πρωτ. 2194/17-07-2018 (Κωδικός: ATT078/ ΑΔΑ: ΩΔ6Α7Λ7-ΑΚΜ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10, 

 το υπ’ αριθμ. 62630 Τεχνικό Δελτίο Πράξης το οποίο υπέβαλλε ο Δικαιούχος ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο Ο.Π.Σ. για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 10, 

 την με αρ. πρωτ. 811/21-01-2019 αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου «Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 
«Τζάνειο» » προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2014-
2020», 
- τη με αρ. πρωτ. 601/15-02-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"» και 
MIS 5041425 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», 

- τη με αριθμ. 1743/19-06-2020 Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"» με Κωδικό ΟΠΣ 5041425 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

- τη με αριθμ. 2316/31-07-2020 2η  τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"» με Κωδικό ΟΠΣ 5041425 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

- τη με αριθμ. 3057/13-10-2020 3η τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"» με Κωδικό ΟΠΣ 5041425 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

- τη με αρ.  6/26-02-2020 θ. 16ο Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου για τη διενέργεια του παρόντος 
διαγωνισμού (Α∆Α: Ψ1Η046906Κ-ΜΓ7), 

 τη με αριθμ. 10/09-04-2020 θ.26ο απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχετικού με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 & της από 24-04-
2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

 την με αρ. πρωτ. 1715 /30-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:6B7746906K-ΓΜ1) ). 
 Τις με αριθμ. 10 / 09-04-2020 θ.26ο , 11/16-042020 θ. 1ο και  15 / 28-05-2020 θ. Ε.Η.Δ 4ο αποφάσεις του 

Δ.Σ του Νοσοκομείου σχετικές με την έγκριση και την κατακύρωση της διαδικασίας προμήθειας μέρους 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχετικού με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 
(αναισθησιολογικά μηχανήματα, μόνιτορ και σταθμούς παρακολούθησης ασθενών) μέσω 
διαπραγμάτευσης 

 Τη με αριθ. 24/25-09-2020 θ. 33ο απόφαση Δ.Σ  του Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (αναπνευστήρες) σχετικού με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 
μέσω διαπραγμάτευσης 

 Τη με αριθμ. 27/27-10-2020 θέμα 1o απόφαση  του Δ.Σ του Νοσοκομείου για την έγκριση του τεύχους 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού  

 τη με αρ. πρωτ. 3324/05-11-2020 διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια του διαγωνισμού και των όρων αυτού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η/12/2020 και ώρα 14.00. Η διαδικασία 
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την  ημέρα 
21η-12-2020 και ώρα 11.00. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/11/2020 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Συστημικοί αριθμοί διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

 

1 C-ARM Χειρουργείου 86130 

2 OCT με fluo 86131 

3 Λαπαροσκοπικός Πύργος Γυναικολογικού 86135 

4 Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού 86136 

5 Μηχάνημα φακοθρυψίας 86137 

6 Εξοπλισμός εξεταστικής μονάδας με ενσωματωμένο μικροσκόπιο ΩΡΛ 86138 

7 Σύστημα flat panel Ακτινολογικού εργαστηρίου 86139 

8 Αξονικός Τομογράφος – CT 16 τομών 86140 

9 Υπερηχογράφος υψηλής ευκρίνειας για προγεννητικό έλεγχο 86141 

10 Φορητός Υπέρηχος 86142 

11 Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας 86143 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφημερίδα ‘Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ’ µε ημερομηνία αποστολής 17/11/2020 & ημερομηνία 
δημοσίευσης 19/11/2020  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.tzaneio.gr  στην διαδρομή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις  18/11/2020. 

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2/2020  Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και σε άλλη γλώσσα, αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
VIII της παρούσας διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2.2.1. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, όπως 
αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, μη συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αν η προσφορά αφορά στο σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών, τότε η αξία της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεννιά 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (19.187,10) ευρώ. Το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανά τμήμα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Τμήμα 
Σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή (€) 

1 2.419,35 Δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

2 1.209,68 Χίλια διακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

3 967,74 Εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

4 2.903,23 Δύο χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

5 725,81 Επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

6 661,29 Εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

7 1.612,90 Χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

8 4.032,26 Τέσσερις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

9 967,74 Εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

10 461,29 Τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

11 3.225,81 Τρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

Σύνολο 19.187,10 Δεκαεννιά χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21-01-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.1Α. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ειδικότερα μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας 
ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

2.2.2.1Β. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 και 
2.4.3.3. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.2.2. Ε.Ε.Ε.Σ. 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δε βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 73§1,2 και 4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 
4497/2017 και  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής , προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 και 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και παρ.6 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ-Ε.Ε.Ε.Π), σύμφωνα με το αναφερόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος V. Το Ε.Ε.Ε.Σ πρέπει νε φέρει ημερομηνία υπογραφής του όχι περισσότερο από δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.  

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος. 
 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως 

ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

2.3.2 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

[Δεν προβλέπεται] 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 
προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στην ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την 
προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
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''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. Για την σύνταξη ή/και 
συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν 
το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 
υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF. Το αρχείο PDF 
παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Σε κάθε περίπτωση και 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη 
τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το 
υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα 
αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού τους. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. 
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Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί το φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV υπογεγραμμένο από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Δ/ντα Σύμβουλο ή 
Διαχειριστή κλπ ή ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπό τους). 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1964 που 
κυρώθηκε  με το ν. 1497/1984 (Α’188). Αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (π.χ πιστοποιητικά ποιότητας) θα 
πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ιδιωτικά έγγραφα που δεν υπογράφονται ψηφιακά από τον συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα, γίνονται δεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
από τον οικονομικό στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους με ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη 
του διαγωνισμού. (για διαγωνισμούς άνω των ορίων  ημερομηνία έναρξης  θεωρείται η ημερομηνία 
τελευταίας αποστολής του στην εφημερίδα  της Ε.Ε, για διαγωνισμούς κάτω των ορίων και συνοπτικούς η 
ημερομηνία ανάρτησης  της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ) .Τεχνικά φυλλάδια δεν είναι απαραίτητο να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

Σε διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών (όπως ο παρών) οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν και την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευασθεί το προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Εάν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προσφερόμενο προϊόν σε 
δική τους επιχειρηματική μονάδα τότε θα πρέπει στην προσφορά τους να δηλώνουν την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν  και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 
τελευταία περίπτωση θα πρέπει οι προσφέροντες να επισυνάψουν στην τεχνική τους προσφορά υπεύθυνη 
δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) με ημερομηνία υπογραφής της κατά τα παραπάνω, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωσης κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Οι δηλώσεις 
θα πρέπει να έχουν ημερομηνία υπογραφής τους μετά την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού. (για 
διαγωνισμούς άνω των ορίων  ημερομηνία έναρξης  θεωρείται η ημερομηνία τελευταίας αποστολής του 
στην εφημερίδα  της Ε.Ε, για διαγωνισμούς κάτω των ορίων και συνοπτικούς η ημερομηνία ανάρτησης  της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ) Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη  

2.4.3.3. Κριτήρια Επιλογής-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, 
εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία/προμήθεια. 

Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή απόρριψης να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών 
για τα τρία (3) τελευταία έτη, ήτοι τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από 
το 100% του προϋπολογισμού για το/τα τμήμα/τα που υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ. 

Γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας (2017 έως 2019), τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας ή συντήρησης συστημάτων 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε δημόσιο, στρατιωτικό ή ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως 
συμβάσεις νοούνται πάσης φύσεως προμήθειες ή συντηρήσεις συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
καθώς και οι παρατάσεις αυτών. Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική 
Υπηρεσία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού 
(χρήστες) του Νοσοκομείου. 

Επιπλέον υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη 
συντήρηση-επισκευή του εξοπλισμού. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. 
Τέλος ο υποψήφιος προμηθευτής εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και 
πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και 
των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού επί δέκα (10) 
τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. 

Δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) τα υπό προμήθεια είδη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 
ή EN ISO 13485:12 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και EN ISO 13485:12 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Επίσης, να διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με 
τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-
04).  

β) ο κατασκευαστής του εξοπλισμού να διαθέτει ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα πιστοποιητικά 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2.4.3.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Α) του άρθρου 2.4.3.3. (απόδειξη καταλληλότητας 
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
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εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Α) 
του άρθρου 2.4.3.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου Β) του άρθρου 
2.4.3.3.οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019). Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο 
εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα 
πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) για το 
συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών. Στην  περίπτωση που ο υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα 
αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες 
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Ε3 και Εκκαθαριστικά Σημειώματα  ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και 
δικαιολογητικά. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου Γ) του άρθρου 2.4.3.3.οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο των αντίστοιχων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με 
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας, του παραλήπτη, καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 
ορθής εκτέλεσης κάθε σύμβασης. 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου Δ) του άρθρου 2.4.3.3.οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εν ισχύ 
ζητούμενα πιστοποιητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα . 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
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ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται 
αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή) 
όπως ορίζεται κατωτέρω. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «οικονομική 
προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή*.Pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο *. Pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . 
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Στην περίπτωση αυτή, ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Προμηθευτής πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους του Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος VII της παρούσας. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται  μόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του , είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται παρακάτω. Το 
αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Α. Τιμές 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα 
VΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ ανά υπό προμήθεια είδος στο σύνολο της 
ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με 
το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνεται 
εκτός από το κόστος του μηχανήματος και  η ετήσια συντήρηση για δέκα (10) έτη του Παραρτήματος VII που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι 
το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, 
όπως και οι τιμές της συντήρησης συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών για 10 έτη (εφόσον 
προβλέπονται στην διακήρυξη). Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 
α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
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την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 
η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
21η-12.-2020 και ώρα.11.00 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και προαιρετική παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως 
άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα του άρθρου 103 παρ.2 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 παρ.12.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.4.3.3. (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.3.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Για την απόδειξη ύπαρξης των προϋποθέσεων για τη σύναψη σύμβασης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά :(σχετ. Ν. 4250/2014 & 4194/2013) σύμφωνα με το 
άρθρο 80 του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και το άρθρο 43 του 
Ν. 4605/2019 και με χρόνους έκδοσή τους όπως ειδικότερα ορίζονται στην παρ.7 αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605 / 2019  

α)  απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του,  από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
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οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β)  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παραγρ. 2 α και 
β του Ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής του  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

γ) πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στη χώρα εγκατάστασής 
τους, έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει 
με σαφήνεια το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας και το ειδικό επάγγελμα το οποίο ασκείται από 
το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα  

δ) πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του , 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή τους,  από τα οποία να προκύπτει ότι δε συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού για την περίπτωση β της παραγράφου 
4  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 73§4 του 
Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 

ε)  υπεύθυνη δήλωση, , του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία αποστολής 
της πρόσκλησης, ok ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 

στ) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,  

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 
η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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3.3.2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  

η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής  
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Η άσκηση της παραπάνω  προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412 /2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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



 

 

[34] 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Α) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 
η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Β) Μετά την παράδοση των ειδών, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, 
να αντικαταστήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγύηση καλής λειτουργίας αξίας ίσης με το 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, για την αντικατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών 
που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για 
διάστημα ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ειδικότερα και όσον αφορά στα παραδοτέα είδη 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.26 του 
Ν.4605/2019 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται: 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται 
ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α., η οποία – σε συνεργασία με την Υπηρεσία - και θα 
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα συστήματα ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Το πρόγραμμα 
εγκατάστασης, επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών 
αναγκών με απόφαση του οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.1.3.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

6.1.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση του είδους, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 
του ν.4412/16. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα είδη παραδοθούν 
από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί 
οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι 
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Το 
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του είδους με 
παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα 
πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν 
σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  

6.3.2 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα 
είδη, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παραδοτέων ειδών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων ειδών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παραδοτέων ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοτέα είδη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
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των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παραδοτέων ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν η αρμόδια επιτροπή, με αιτιολογημένη εισήγηση της, γνωστοποιήσει στην 
διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στον προμηθευτή τους λόγους καθυστέρησης έκδοσης του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και το χρονοδιάγραμμα που θα χρειαστεί για τη σύνταξη αυτού. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 
εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των παραδοτέων με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

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

6.7  Υποχρεώσεις δημοσιότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τον 
Κανονισμό 1303/2013 και τον επικοινωνιακό οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 
σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ 
εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης 
της εκπαίδευσης). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, γίνεται 
μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους δράσης. Επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση 
δημοσιοποίησης / δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και αναφέρεται η συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, ως 
ακολούθως: «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης». Επίσης 
γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020. Κάθε πληροφοριακό υλικό (βιβλίο, 
φυλλάδιο, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.) έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) που τυχόν παραχθεί στα 
πλαίσια του Έργου, θα πρέπει να φέρει τα παραπάνω λογότυπα και πληροφορίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», ο οποίος πρόκειται να συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στη λειτουργικότητα των εξής Τμημάτων / Κλινικών: Ακτινολογικό, 
Νευροχειρουργικό, Αναπνευστική μονάδα-Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Καρδιολογική μονάδα, 
Γυναικολογική, Οφθαλμολογική, Νεφρολογική-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αναισθησιολογικό, 
Ωτορινολαρυγγολογικό και Α΄ Παθολογική. Ο υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, αφενός 
πρόκειται να αντικαταστήσει υφιστάμενο εξοπλισμό ο οποίος έχει καταστεί παρωχημένος τεχνολογικά και 
αφετέρου να ενισχύσει με νέα εξειδικευμένα εργαλεία τις δυνατότητες του προσωπικού για την εφαρμογή 
νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η Πράξη υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) υποέργων. Σε αυτό το διαγωνισμό 
περιλαμβάνονται έντεκα (11) είδη εξοπλισμού (Υποέργο 1), τα οποία αποτελούν τμήματα του διαγωνισμού. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για τμήμα/τα ή και για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.189.600 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές υποβάλλονται είτε α) 
για το σύνολο των προκηρυχθέντων είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα του. Η κάθε προσφορά θα 
πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά τμήμα/τα. Η 
τιμή των ειδών εξοπλισμού επίσης δεν μπορεί να διαφοροποιείται από μονάδα σε μονάδα.  

Ο υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι: 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»  

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 C-ARM Χειρουργείου 2 

2 OCT με fluo 1 

3 Λαπαροσκοπικός Πύργος Γυναικολογικού 1 

4 Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού 12 

5 Μηχάνημα φακοθρυψίας 1 

6 Εξοπλισμός εξεταστικής μονάδας με ενσωματωμένο μικροσκόπιο ΩΡΛ 1 

7 Σύστημα flat panel Ακτινολογικού εργαστηρίου 4 

8 Αξονικός Τομογράφος – CT 16 τομών 1 

9 Υπερηχογράφος υψηλής ευκρίνειας για προγεννητικό έλεγχο 1 

10 Φορητός Υπέρηχος 1 

11 Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας 1 

ΣΥΝΟΛΟ 26 
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Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου όπως αναφέρεται στη 
Διακήρυξη. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί 
από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε 
πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν 
όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του 
δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από 
την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή 
προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που 
περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Αυτονόητο είναι ότι δεν 
περιλαμβάνονται υλικά απαραίτητα για τη διενέργεια εξετάσεων όπως χαρτί κ.λ.π. Κατά την διάρκεια της 
εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και θα 
υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Μονάδας/Κέντρο Υγείας (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του 
μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα 
αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς 
αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης (down time) οποιουδήποτε 
μέρους του εξοπλισμού. Για κάθε εργάσιμη ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών, η ποινική ρήτρα θα 
είναι πέντε (5) ημέρες επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον αμοιβή. Να βεβαιώνεται 
εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τη θυγατρική του οίκου η διάθεση ανταλλακτικών για μία 
δεκαετία τουλάχιστον. Να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς 
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για 
τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους χώρους 
εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί 
και για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, τμηματικά ή συνεχόμενα. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όχι 
μετά το πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει: 

• service manual 

• operator's manual (και ελληνική έκδοση) 

• εργοστασιακό parts list 

• πλήρη Τιμοκατάλογο ανταλλακτικών και επίσης θα δηλώνεται ότι, καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του 
εξοπλισμού, οι επίσημες τιμές όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα είναι γνωστές στην 
Αναθέτουσα Αρχή καθώς και ό,τι αναφέρεται στον κωδικοποιημένο κατάλογο ανταλλακτικών (χωρίς καμία 
εξαίρεση) θα διατίθεται προς πώληση στην Αναθέτουσα Αρχή για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
«Τζάνειο»  

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 
συμπεριλαμβα
νομένου του 
ΦΠΑ 

1 C-ARM Χειρουργείου 2 150.000 

2 OCT με fluo 1 75.000 

3 Λαπαροσκοπικός Πύργος Γυναικολογικού 1 60.000 

4 Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού 12 180.000 

5 Μηχάνημα φακοθρυψίας 1 45.000 

6 Εξοπλισμός εξεταστικής μονάδας με ενσωματωμένο μικροσκόπιο 
ΩΡΛ 

1 41.000 

7 Σύστημα flat panel Ακτινολογικού εργαστηρίου 4 100.000 

8 Αξονικός Τομογράφος – CT 16 τομών 1 250.000 

9 Υπερηχογράφος υψηλής ευκρίνειας για προγεννητικό έλεγχο 1 60.000 

10 Φορητός Υπέρηχος 1 28.600 

11 Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας 1 200.000 

ΣΥΝΟΛΟ 34 1.189.600,00 

 

Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό (προϋπολογισμό) συνολικά ή και ανά 
είδος εξοπλισμού θα απορρίπτεται. Οι προσφορές θα καλύπτουν όλο το αναφερόμενο διάστημα.  Η τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 
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ΜΕΡΟΣ Γ:  α)   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον παραδώσει σε 
λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις 
οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του 
φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε Νοσοκομείο 
οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  

1.2. Η παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση 
και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι 
περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του εξοπλισμού 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, με την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς (αφορά την 
διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

1.3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού, 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. 

1.4. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο 
φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.  

1.5. Ο φορέας 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. 

1.6. Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά: α) 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003ή νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την 
διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 ή νεότερο για την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. β) πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να 
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει 
σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. γ) βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006) 
δ) πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την παράδοση και υπεύθυνη δήλωση για έκδοση 
πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση. 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1. Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους «συμμετέχοντες», και κύρια τα 
στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο συμμόρφωσης, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση 
μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση μακρόχρονης 
παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονομικής 
φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα της Διακήρυξης, προκειμένου να κριθούν, 
χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον 
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αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ ελάχιστον από τον επίσημα αναγνωρισμένο στη χώρα μας , 
ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξη-υποδομή στην Ελλάδα. Για 
να χαρακτηρίζεται ο «προμηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο να έχει και τον 
τίτλο του μητρικού οίκου ή να υποβάλλει στοιχεία που να βεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό. Όλοι οι 
συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 η 
νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 η 
νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (με πιστοποιητικά 
επίσημου οργανισμού πιστοποίησης μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα 
καταθέσουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς). α. Στοιχεία φωτοτυπημένα αόριστα ελλιπή ή 
ασαφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. β. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως 
βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – 
ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών χρήσης , συντήρησης, κλπ.), 
τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους «συμμετέχοντες» για την αξιολόγηση,  προμήθεια – 
εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων υλικών χρήσης , συντήρησης, εκπαιδευμένου (τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ. , 
και τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, 
κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου (Δ/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του 
υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου (όνομα-ιδιότητα). Ειδικά για τα πιστοποιητικά ISO και CE τα οποία 
είναι μοναδικά και παραμένουν στην  κατοχή του προμηθευτή γίνονται δεκτά νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδονται από τον κατασκευαστή δεν εμπίπτουν στην 
εξαίρεση αυτή και πρέπει να είναι πρωτότυπα, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, εφόσον είναι 
πιστοποιητικά αλλοδαπής. 

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2.2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, 
με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την 
συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά 
κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά. Ασάφειες ή αοριστίες, ως 
προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση κλπ. θα 
χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται. 

2.2.2. Η Εγγύηση καλής λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση θα 
γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC και του προμηθευτή, κατά τους όρους της 
διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα 
τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από τη οριστική παραλαβή του, η οποία θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση 
του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 
ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC και του προμηθευτή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν 
θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου εξοπλισμού προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και 
δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., και τα αναγκαία Service Kit 
κλπ. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να είναι πάντα σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ( 2 ) ετών, 
η σχετική πέραν των δύο ( 2 ) ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 
93/42/EEC και του προμηθευτή. 

2.2.3. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην 
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Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα 
σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  

2.2.4. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται, να 
αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (περιλαμβανομένου του 
παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών η και πλέον αυτό του χρόνου εφόσον έχει 
δεσμευτεί γι’ αυτό, από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι 
ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά  

2.2.5. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον προμηθευτή, 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 (επί ποινή αποκλεισμού), για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, 
με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.  

2.2.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πλήρη τιμοκατάλογο των απαιτούμενων για την 
λειτουργία του εξοπλισμού υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών συντήρησης , λειτουργίας, κλπ. με 
σταθερή τιμή για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.  

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της 
προσφοράς του τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν  και 
αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών 
και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των μηχανημάτων και ταυτόχρονα να 
προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων : α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά 
την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά μπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά 
προτίμηση και στην Ελληνική. β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρικό, 
νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) γ. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους τεχνικούς του 
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ένας τεχνικός τουλάχιστον θα εκπαιδευτεί, θα του χορηγηθεί δε 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης και θα του δοθεί εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (κωδικοί πρόσβασης, κάρτες, κλπ) 
ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για πλήρη επισκευή και συντήρηση), ως και αντίγραφο των αναγκαίων 
βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.  

3.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για 
παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφερομένων 
ειδών από άποψη λειτουργική και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού του Νοσοκομείου 
(ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων 
αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και 
ποσοτικής. Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθούν χωριστά με τον αντίστοιχο 
χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά 
ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, 
ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά τους, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση (ιατρούς, νοσηλευτικό 
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προσωπικό, κλπ) επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων 
των ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη 
ειδών. 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE  

4.1. Απεριόριστος αριθμός ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων απεριόριστο αριθμό ακτινολογικών 
λυχνιών), μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά, αναλώσιμα υλικά , υλικά συντήρησης μαζί με τα εργατικά κατά 
την συντήρηση και επισκευή, θα περιλαμβάνονται με ποινή αποκλεισμού στην προσφερόμενη ετήσια τιμή 
πλήρους συντήρησης – επισκευής των ειδών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  

4.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών  συντήρησης 
και λειτουργίας και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη 
λειτουργία και απόδοση των ειδών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί 
δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 
αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση 
της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της προκήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη 
και μακρόχρονη λειτουργία του  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

4.3. Στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου  
ιατροτεχνολογικού είδους θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά για την 
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καλώδια – συνδετικά σύνδεσης 
των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος και με τις παροχές του Νοσοκομείου, μπαταριών, φορτιστή 
μπαταριών το σύνολο των αναλωσίμων υλικών συντήρησης, λειτουργίας κλπ.).  

4.4. Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του εξοπλισμού που 
προσφέρεται στην εν λόγω ενότητα. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους 
τους απαραίτητους ελέγχους κλπ, όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. 
Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι 
συντηρήσεις του εξοπλισμού που προσφέρονται για το σύνολο της εκάστοτε ενότητας (επί ποινή 
αποκλεισμού). 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

5.1.Ο προμηθευτής υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη ετήσια τιμή 
των εξόδων πλήρους συντήρησης- επισκευής, οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού, για το πρώτο έτος, μετά 
τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε 
προσφοράς)  

5.2.Η προσφερόμενη αρχική ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης-επισκευής  για το πρώτο έτος μετά από την 
λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και δεν θα 
αναθεωρείται η αναπροσαρμόζεται ανά έτος, και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την οριστική 
παραλαβή των ειδών του ιατροτεχνολογικού είδους. 
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 ΜΕΡΟΣ Γ-  β)   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1. TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-ARM) 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, κατασκευής τελευταίας πενταετίας, 
από την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού, αναβαθμίσιμο με βραχίονα C-ARM, κατάλληλο 
για νοσοκομειακή χρήση και για απαιτητικές εφαρμογές νευροχειρουργικής , ορθοπεδικής και 
γενικής χειρουργικής. 

 
2. Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς κατασκευής, ασφάλειας και 

ακτινοπροστασίας.  Να αναφερθούν και να πιστοποιηθούν.  Όλα τα προσφερόμενα συστήματα να 
έχουν αποδεδειγμένα σήμανση CE MARK. 

 

3. Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO. 
 

4. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των συγκροτημάτων που θα προσφερθούν, θα 
πρέπει απαραιτήτως, πέραν της πληρέστατης τεχνικής περιγραφής στην Ελληνική, να 
πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 

Β. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 

 

1. Να διαθέτει λυχνία ακτίνων-Χ μίας ή δύο εστιών , με μικρή εστία που να μην ξεπερνάει το 0.6 mm 
για μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα εικόνας.  Το εσωτερικό φιλτράρισμα της λυχνίας ισοδύναμο σε 
mm Al να είναι τουλάχιστον 3 mm Al. 

 

2. Να διαθέτει διαφράγματα περιορισμού δέσμης περιστρεφόμενα ορθογώνια και κυκλικά (ίριδος). 
 

3. Να διαθέτει σύστημα εικονικής προ-τοποθέτησης των διαφραγμάτων –virtual colllimation 
 

4. Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 45.000HU  και περιβλήματος 1ΜΗU ± 
10%, καθώς και  υψηλό συντελεστή θερμοαποβολής ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα 
απεριόριστης λειτουργίας ακτινοσκόπησης για απαιτητικές εφαρμογές ακτινοσκόπησης.  Να δοθούν 
αναλυτικά τεχνικά στοιχεία  θερμοχωρητικότητας. 

 

5. Γεννήτρια προηγμένης τεχνολογίας υψηλής συχνότητας με μέγιστη τάση τουλάχιστον 110KV και 
μέγιστη ένταση του ρεύματος τουλάχιστον 20mA.Ειδικά στην ακτινοσκόπηση πρέπει να αποδίδει 
πάνω από 5mA καθώς και ακτινοσκόπηση ενός παλμού(snap shot) 8mA και να διαθέτει αυτόματο 
έλεγχο δόσης , για υψηλή ευκρίνεια στην απεικόνιση στην ακτινογράφηση και ακτινοσκόπηση. Να 
δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία. 
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6. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της παροχής της λυχνίας (Automatic Exposure Control) 
ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη απεικόνιση και σταθερός ρυθμός δόσης στην είσοδο του ενισχυτή 
εικόνας ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου και τις λειτουργικές και 
γεωμετρικές παραμέτρους του συστήματος. 

 

7. Η γεννήτρια να μπορεί να εκτελεί τουλάχιστον τα κάτωθι: 
 

Ακτινοσκόπηση:Ναι.  

Κατακράτηση της τελευταίας εικόνας, last image hold. 

Ηλεκτρονική τοποθέτηση διαφραγμάτων στην τελευταία κατακρατούμενη εικόνα για τη μείωση της 
δόσης. 

        Ψηφιακή ακτινογραφία με ακτινοσκόπηση ενός παλμού snap shot. 

 

Γ.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Να διαθέτει ενισχυτή εικόνας διαμέτρου τουλάχιστον 9’’ ( 23cm), τριπλού πεδίου καθώς και 
ψηφιακή κάμερα CCD υψηλής απόδοσης με μήτρα τουλάχιστον 1024 x 1024 pixels.  

 

2. Ο ενισχυτή εικόνας καθώς και η διακριτική  ικανότητα του ανά πεδίο σε lp/mm,  θα πρέπει να 
αναφερθεί στο μικρό πεδίο για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας σε απαιτητικές 
επεμβατικές τεχνικές και επίσης να διαθέτει υψηλή αντίθεση τουλάχιστον 27:1 και υψηλό 
παράγοντα DQE μεγαλύτερο από 60%. 

 

3. Κλειστό Κύκλωμα τηλεόρασης με 2 monitors τεχνολογίας TFT, τουλάχιστον 19’’ με μήτρα 
απεικόνισης τουλάχιστον 1024 x 1024 pixels. Να αναφερθούν οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση εικόνων στα monitor (π.χ. περιστροφή και αντιστροφή εικόνας, ταυτόχρονη απεικόνιση 
εικόνων, σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού των monitors). Τα monitors να είναι 
προσαρμοσμένα σε ειδικό τροχήλατο με φρένο για τη σταθεροποίησή του στην επιθυμητή θέση. 

 

4. Σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας ενσωματωμένο με δυνατότητες όπως ηλεκτρονική 
περιστροφή και αντιστροφή εικόνας, ζουμ, αντίθεση, ψηφιακά φίλτρα, ψηφιακή ενίσχυση των 
παρυφών των απεικονιζομένων οργάνων και αναγραφή σχολίων (να αναφερθούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτού ).   

 

5. Να διαθέτει πρόγραμμα μέτρησης αποστάσεων και γωνιών. 
 

6. Να διαθέτει ανατομικά προγράμματα τα οποία να αναφερθούν. 
 

7. Να διαθέτει ειδικά πρωτόκολλα μείωσης της δόσης τα οποία να αναφερθούν αναλυτικά. 
 

8. Να διαθέτει σκληρό δίσκο με αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 100.000 εικόνων.   
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9. Να διαθέτει θύρα αποθήκευσης USB και να προσφερθεί προς επιλογή  ασπρόμαυρος εκτυπωτής 
των εικόνων σε χαρτί και φιλμ.. 

 

10. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής της δόσεως που δέχεται ο ασθενής. 
 

11. Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με ψηφιακή απεικόνιση όλων των παραμέτρων (να 
αναφερθούν αυτές). Επίσης να διαθέτει αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών. Να υπάρχει βοηθητικό 
χειριστήριο στη μονάδα  του C-ARM σε πλήρη συγχρονισμό με το χειριστήριο στην μονάδα των 
monitors. 
 

12. Να  διαθέτει εξειδικευμένη λειτουργία η οποία  να παρέχει real time ανίχνευση κίνησης και 
αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου θορύβου ώστε να εξασφαλίζεται όσο δυνατόν χαμηλότερη 
δόση ακτινοβολίας και υψηλή ποιότητα εικόνας. 
 

13. Να διαθέτει επιπλέον χειριστήριο – οθόνη τοποθετημένη  στον βραχίονα του C-arm  , σε πλήρη 
συγχρονισμό με τις δύο οθόνες και με το κεντρικό χειριστήριο ώστε να παρέχει στο χειριστή άνετη 
πρόσβαση και έλεγχο από οποιοδήποτε σημείο. 

 

Δ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ C-ARM 

 

1. Ο βραχίονας τύπου “C-arm” να είναι ζυγοσταθμισμένος, να έχει τουλάχιστον 66cm  βάθος τόξου για 
την άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της εξεταστικής τράπεζας και τροχιακή κίνηση που να 
εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών. 

 

2. Να διαθέτει δυνατότητα εργασίας πλησίον του ενισχυτή εικόνας. 
 

3. Να διαθέτει σύστημα επικέντρωσης μέσω laser 
 

4. Να διαθέτει άνοιγμα (απόσταση λυχνίας – ανιχνευτή) τουλάχιστον 75cm. 
 

5. Το βάθος τόξου να είναι τουλάχιστον 66cm.  . 
 

6. Να εκτελεί τροχιακή κίνηση τουλάχιστον 120ο και πλευρική γωνιακή κίνηση τουλάχιστον ±10ο ανά 
κατεύθυνση (δεξιά-αριστερά). 

 

7. Να εκτελεί γωνιακή περιστροφή γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής του τουλάχιστον κατά 
± 190ο. 

 

8. Η κολόνα συγκράτησής του να εκτελεί καθ’ ύψος ηλεκτροκίνητη κίνηση τουλάχιστον κατά 40cm.  
 

9. Η κολόνα συγκράτησής του να εκτελεί οριζόντια κίνηση (ολίσθηση) τουλάχιστον κατά 20 cm.  
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10. Το όλο σύστημα να μπορεί να ακινητοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο εργασίας. 
 

11. Το όλο σύστημα να μεταφέρεται εύκολα (να είναι ευέλικτο και ευκίνητο) και όλος ο χειρισμός του 
να είναι απλός.  Οι τροχοί να έχουν δυνατότητα φρένων και ακινητοποίησης.  Επίσης να διαθέτει 
θέση παρκαρίσματος της λυχνίας για την ασφαλή μεταφορά της. 

 

12. Να εξασφαλίζει δυνατότητα εργασίας υπό πλήρη αποστείρωση. 
 

13. Να περιλαμβάνει ποδοδιακόπτη ελέγχου ακτινοσκόπησης. 
 

14. Να περιλαμβάνει χειροδιακόπτη ακτινοσκόπησης και ακτινογραφίας με καλώδιο μήκους 
τουλάχιστον τριών (3) μέτρων. 
 

15. Να παρέχεται η δυνατότητα επίδειξης εγκατεστημένου μηχανήματος σε Νοσοκομείο εντός 
Ελλάδος. 

 
16. Να είναι πιστοποιημένο µε ISO και CE. 

 
17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας µε service και ανταλλακτικά δωρεάν για δύο (2) χρόνια 

και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
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ΤΜΗΜΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΒΥΘΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟ-ΟCΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η συσκευή, να είναι καινούρια, αμεταχείριστη  και να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

Η αρχή λειτουργίας της να βασίζεται στην σύγχρονη τεχνολογία SWEPT source ,και στη θεωρία της 

παρεμβολής, ενώ η ανίχνευση και η ανάλυση της εικόνας να γίνεται με τη χρήση σειράς φωτοανιχνευτών 

και όχι φασμαtοσκοπίου.  

Η ακτίνα σάρωσης της πηγής LASER να διαθέτει μήκος κύματος 1050 nm, απαραίτητα στο μη ορατό φάσμα, 

με υψηλή ταχύτητα σάρωσης τουλάχίστον 100.000A-scans/sec.  

Η γωνία λήψης για την φωτογράφηση βυθού να είναι τουλάχιστον 45. 

 Η συσκευή να έχει ψηφιακή αξονική διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 2.6μm  και οριζόντια μικρότερη ή 

ίση με 20μm.  

Η συσκευή να διαθέτει βάθος σάρωσης μεγαλύτερο από 2.5mm για την απεικόνιση και μέτρηση των 

στοιβάδων.  

Η συσκευή να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα κάτωθι πρωτόκολλα σάρωσης  

• 3D ωχράς  

• 3D κεΦαλής οπτικού νεύρου  

• 3D ωχράς και κεΦαλής οπτικού νεύρου ταυτόχρονα  

• Μίας γραμμής(Line) σε μεταβλητά μήκη και μεταβλητές γωνίες  

• Σταυροειδούς σάρωσης 5 γραμμών (5 Line Cross)  

• Κυκλικής σάρωσης (Circle scan)  

• Ακτινωτής σάρωσης (Radial Scan)  

• Συνδυασμών 3D σαρώσεων και μίας γραμμής, σταυρού 5  

γραμμών, ακτινωτής σάρωσης.  

Σε κάθε Ιπρωτόκολλο να μπορεί να επιλεχθεί διαφορετικό εύρος σάρωσης, διαφορετική γωνία κι επιπλέον 

να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής σάρωσης εντός του εύρους πεδίου της σάρωσης.  

Η συσκευή να διαθέτει τόσο εξωτερικό όσο και εσωτερικό στόχο προσήλωσης και η επιλογή του στόχου να 

μπορεί να προεπιλεγεί από τον χειριστή. Ο εσωτερικός στόχος προσήλωσης να μπορεί να παρέχει 

δυνατότητα λήψης σαρώσεων σε κέντρο - οπτική θηλή, κέντρο - ωχρά κηλίδα και κέντρο-οπτική θηλή-ωχρά 

κηλίδα ταυτόχρονα, ενώ να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα σε όλη την περιοχή σάρωσης.  

Το εύρος σάρωσης της προσφερόμενης συσκευής κατά τον οριζόντιο άξονα: να κυμαίνεται τουλάχιστον από 

3 mm έως 12mm και κατά τον κάθετο τουλάχιστον από 3 mm έως 12 mm. Το εύρος της ευρείας σάρωσης 

("Wide scan") να είναι τουλάχιστον 12 mm χ 9 mm.  

• Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη τύπου αφής. Η οθόνη αυτή να χρησιμοποιείται, τόσο για 

την εστίαση της συσκευής, όσο και για την προβολή των λεπτομερειών και των παραμέτρων λήψης της OCT, 

της εικ'όνας βυθού και των αγγειογραφιών.  

• Η εστίαση της συσκευής και η ρύθμιση της απόστασης λειτουργίας της να επιτυγxάνεται μέσω διπλού 

συστήματος εστίασης, που να περιλαμβάνει φωτεινές κηλίδες και split lίnes.  
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• Η εξουδετέρωση της διοπτρικής ισχύος του οφθαλμού να κυμαίνεται κατ’ελάχιστο από -13D έως 12D χωρίς 

Φακό, από -33D έως -12D με κοίλο φακό και από 9D έως 40D με κυρτό φακό.  

• Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή flash για την έγχρωμη φωτογράφιση, η οποία να μπορεί να 

ρυθμιστεί τουλάχιστον σε 17 βήματά.  

• Η συσκευή να συνοδεύεται από εξειδικευμένο πρόγραμμα επεξεργασίας της εικόνας, αποθήκευσης και 

αρχειοθέτησης και να παρέχει τις κάτωθι αναλύσεις κατ' ελάχιστο:  

• Ανάλυση νευρικών ινών (RNFL) με ειδική βάση ποσοτικής σύγκρισης  

• Ανάλυση κεφαλής οπτικού νεύρου με ειδική βάση ποσοτικής  

σύγκρισης  

• Ανάλυση γαγγλιακών κυττάρων  

• Ανάλυση τάσης για την ωχρά με τουλάχιστον 8 μετρήσεις  

• Ανάλυση τάσης των νευρικών ινών με τουλάχιστον 8 μετρήσεις  

• Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα επιλογής ξεχωριστού προγράμματος για την κάθε λειτουργία της 

συσκευής, είτε ως οπτικής τομογραφίας, είτε ως κάμερας βυθού ή συνδυασμό και των δυο, είτε ως 

φλουοροαγγειογραφίας, είτε ως αυτοφθορισμού, είτε ως OCT αγγειογραφίας.  

• Η συσκευή να είναι τρισδιάστατης 3D Enface ανάλυσης, όλων των στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς.  

• Η συσκευή να δύναται να εκτελεί με ειδικό πρόγραμμα μη επεμβατική αγγειογραφία αμφιβληστροειδούς 

χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε σκιαγραφικής ουσίας (OCT Angiography), απαραίτητα με χρήση συστήματος 

εγκλωβισμού κίνησης (eyetracker).  

• Η συσκευή να δύναται να εκτελεί αγγειογραφία αυτοφθορισμού και αγγειογραφία αμφιβληστροειδούς με 

την χρήση φλουοροσκεινης.  

• Το πρόγραμμα της OCT Αγγειογραφίας της συσκευής (απεικόνιση της ροής αίματος στα αγγεία) να δύναται 

να εξετάζει περιοχές της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου ποικίλου εμβαδού.  

• Η συσκευή για όλων των ειδών τις εξετάσεις να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ασθενούς και 

σύγκρισης με εξετάσεις 2 προηγούμενων ημερομηνιών.  

Η συσκευή να δύναται να αναβαθμιστεί ώστε να εκτελεί OCT σάρωση πρoσθίoυ ημιμορίου, με δυνατότητες 

χάρτη παχυμετρίας κερατοειδούς και μετρήσεων γωνίας προσθίου θαλάμου.  

Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων καταγραφής (editing). Το 

εύρος σάρωσης να κυμαίνεται τουλάχιστον από 3 mm - 16 mm και σχέδια σάρωσης 3D, Radial και γραμμής.  

Η συσκευή να συνοδεύεται από ειδικό τραπέζι με ηλεκτροκίνητη ανύψωση και ενσωματωμένο το όλο 

σύστημα της τρισδιάστατη ς οπτικής τομογραφίας.  

Η συσκευή να δύναται να εξάγει αρχεία σε μορφή εικόνας (bmp, jpeg) και pdf μέσω θύρας USΒ 3.0.  

Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα διατήρησης εξωτερικού back υρ ασφαλείας.  

Η συσκευή να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V.  

Η συσκευή να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CΕ MARK και ISO.  

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας µε service και ανταλλακτικά δωρεάν για δύο (2) χρόνια και 
επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια 
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ΤΜΗΜΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ HD 

Μόνιτορ : 
 
- Να είναι ειδικό για ιατρικές εφαρμογές (medical grade). 
- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD 26΄΄ με οπίσθιο LED φωτισμό.  
- Να διαθέτει ανάλυση εικόνας Full HD 1920x1080 pixels (16:9). 
- Να διαθέτει συνδέσεις  Multi-SDI, 2 x DVI-D, 1 x VBS, 1 x Y/C. 
- Να διαθέτει μνήμη προγραμμάτων για  χρήστες τουλάχιστον και multi display / side by side ή PIP. 
- Να προσφερθεί και δεύτερο μόνιτορ τουλάχιστον 21’’ με αναλογικές - ψηφιακές συνδέσεις. 
- Να προσφερθεί βάση στήριξης στο τρόλεϊ. 
 
Ενδοσκοπική κάμερα : 
 
- Να είναι νέας τεχνολογίας 3CMOS ή 3CCD ευαισθησίας < 3 lux, full HD 1920 x 1080 pixel, με 

δυνατότητα απεικόνισης 2 διαφορετικών εικόνων progressive scan (p) ή interlaced scan (i) και 
format 16:9. 

- Η κεφαλή να συνοδεύεται από φακό εστίασης τύπου C-Mount 25 για να έχει τη δυνατότητα άμεσης 
σύνδεσης με όλων των τύπων τα  ενδοσκόπια.  

- Να διαθέτει δυνατότητα εστίασης και οπτικό zoom τουλάχιστον 1,5χ από την κεφαλή και zoom 
ψηφιακό τουλάχιστον 1,5x. 

- Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού και όλων των λειτουργιών της κάμερας από την 
κεφαλή της μέσω δύο push button τουλάχιστον.  

- Να διαθέτει εύχρηστο μενού τύπου OSD για επιλογή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της 
κάμερας, με δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων για 5 διαφορετικούς χρήστες. 

- Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση  διαφράγματος . 
- Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση του φωτισμού white balance, του boost, του freeze 

και να διαθέτει γεννήτρια χαρακτήρων. Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής του ονόματος του 
ασθενούς και άλλων στοιχείων με τη χρήση πληκτρολογίου, ειδικό για χρήση στο χειρουργείο.   

- Το καλώδιο να αποσυναρμολογείται εύκολα ώστε να αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης και η 
κεφαλή να αποστειρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

- Να διαθέτει τις απαραίτητες αντίστοιχες ψηφιακές και αναλογικές εξόδους, να αναφερθεί ο 
αριθμός και ο τύπος των διατιθέμενων εξόδων.  

- Να διαθέτει στη βασική προσφερόμενη διαμόρφωση τουλάχιστον μία θύρα USB στο μπροστινό 
πάνελ της συσκευής και με δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής μέσω ενσωματωμένου συστήματος 
στην κάμερα ή ξεχωριστής συσκευής σε αποθηκευτικό μέσο USB stick ή σε σκληρό δίσκο, 
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς με τα δεδομένα της επέμβασης (φωτογραφίες και βίντεο υψηλής 
ανάλυσης, 1920χ1080p. 

 
 
Πηγή φωτισμού : 
 
- Να διαθέτει λυχνία φωτισμού led ισχύος αντίστοιχης με XENON 300W με τουλάχιστον 10.000 ώρες 

λειτουργίας. 
- Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση της φωτεινότητας αυτόματη και χειροκίνητη.  
- Να έχει θερμοκρασία χρώματος 6000ºΚ. 
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Συσκευή Πνευμοπεριτοναίου : 
 
- Να έχει δυνατότητα προεπιλογής της επιθυμητής ενδοκοιλιακής πίεσης από 3 έως 25 mmHg, με 

βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης. 
- Να έχει δυνατότητα ροής του αερίου τουλάχιστον 30 lt/min. 
- Να διαθέτει πέντε (5) ψηφιακές ενδείξεις με αντιπαραβολή πραγματικών και προεπιλεγμένων τιμών 

:  
▪ Πίεση CO2 σε mm Hg κατά την εισαγωγή. 
▪ Ροή CO2 σε Lit. 
▪ Eνδοκοιλιακής πίεση CO2 σε mm Hg. 
▪ Ένδειξη στάθμης - ποσότητας CO2 στην φιάλη.  
▪ Ολική ποσότητα καταναλωθέντος CO2. 

- Να διαθέτει ένδειξη της πίεσης του CO2 στην φιάλη και άριστο σύστημα ελέγχου της πίεσης. 
- Να συνοδεύεται από οπτικοακουστικό σήμα όταν υπερβαίνονται τα προκαθορισμένα όρια 

ενδοκοιλιακής πίεσης. 
- Να διαθέτει ειδικό σύστημα για νεογνά και υπέρβαρους ασθενείς. 
- Να συνοδεύεται από σωλήνα παροχής CO2, σωλήνα σύνδεσης φιάλης και φίλτρο ασθενούς με 

συνδετικό.  
- Το χορηγούμενο αέριο να είναι θερμαινόμενο και το σύστημα θέρμανσης να είναι ενσωματωμένο 

στο μηχάνημα ή σε ξεχωριστή συσκευή.  
 
Οπτικές Υστεροσκοπίου : 
 
- Να έχουν διάμετρο 2,9 mm και να είναι οράσεως  μία 30ο  και μία μικρότερη από 15ο. 
- Οι παραπάνω οπτικές να συνοδεύονται από υστεροσκόπιο συνεχούς ροής εξωτερικής διαμέτρου 

5,5mm με κανάλι εργασίας για εργαλεία διαμέτρου 5Fr. 
- Να μπορούν να αποστειρώνονται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους. 
- Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, τεχνολογίας Full HD με οπτικές ίνες που 

παρέχουν εικόνα διαυγή, δίχως χρωματικές αποκλίσεις και παραμορφώσεις. 
- Να συνοδεύονται από συνδετικά για τη σύνδεσή τους με καλώδια διαφόρων κατασκευαστών. 
 
Συσκευή πλύσης : 
 
- Να λειτουργεί με περισταλτική αντλία. 
- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης μέχρι 150 mmHg., ροής μέχρι 500 ml/min για τις υστεροσκοπικές 

επεμβάσεις. Να διαθέτει δυνατότητα αναρρόφησης. 
- Να έχει τη δυνατότητα αυτομάτου ελέγχου της πίεσης. 
- Όλες οι ενδείξεις της να είναι ψηφιακές.  
- Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα συνδετικά - σωλήνες.  
- Να μπορεί να λειτουργήσει με σωλήνες πολλαπλών ή μιας χρήσεως, που να συνδέονται εύκολα στη 

συσκευή. 
 
 
Τρόλεϊ μεταφοράς και τοποθέτησης εξαρτημάτων : 
 
- Να είναι ειδικά κατασκευασμένο (medical approvement) για την τοποθέτηση των συσκευών με 4 

ράφια και χειρολαβή μεταφοράς. 
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- Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς με φρένο. 
- Να διαθέτει μία βάση τοποθέτησης μεγάλης φιάλης CO2 και οδηγό για την τοποθέτηση καλωδίων. 
- Να διαθέτει σύστημα καλωδίων, παροχών ρεύματος και γειώσεων. 
- Να προσφερθεί και δεύτερο τρόλεϊ με βάση στήριξης για την τοποθέτηση του δεύτερου μόνιτορ, 

σχεδιασμένο για ιατρική χρήση (medical approvement) ή τροχήλατο που να επιδέχεται 2 βραχίονες 
στήριξης για 2ο ιατρικό monitor. 

- Να συνοδεύεται από καλώδιο μετάδοσης σήματος FULL HD. 
- Να πληροί τα standard ασφαλείας της Ε.Ε και να είναι πιστοποιημένο για ιατρική χρήση. 
 
Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO & CE- MARK και να είναι κλάσης  ηλεκτρικής 
ασφάλειας BF και CF.  
Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 
έτη. 
Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για την χρήση τους στην ιατρική 
(πιστοποιημένες medical grade συσκευές). 
Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές. 
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ΤΜΗΜΑ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ 

1. Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο.Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να 
τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή. Να φέρει σήμανση CE, όπως 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

3. Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) και να αυτοελέγχεται πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης. 

4. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών, να είναι εύκολο στην 
μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών. 

5. α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. 
β) Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που δεν καλύπτονται από εργοστασιακό 
απόρρητο κατασκευής.  

6. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του 
ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό. 

7. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή από τους τεχνικούς. Οι 
ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται ψηφιακά ή 
αναλογικά ή σε οθόνη. 

8. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα  τόσο με μία, όσο και με 
δύο αντλίες. 

9. Να έχει αντλία χορήγησης ηπαρίνης. 
10. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος με τις 

αντίστοιχες ενδείξεις. 
11. Να έχει ένδειξη της διαμεμβρανικής πίεσης (ΤΜP). 
12. Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας. Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. Η αντλία 
θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

13. Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος. 
14. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης. 
15. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση). 
16. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος (blood leak detector) και σύστημα 

αυτόματης αεροπαγίδας. 
17. Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο. 
18. Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το φίλτρο 

αιμοκάθαρσης). 
19. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με μέγιστο όριο τουλάχιστον 

600 ml/min. 
20. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας. 
21. Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με νερό 
22. α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό 

νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της 
συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίας. 
β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης  διττανθρακικών που δεν καλύπτεται από εργοστασιακό απόρρητο 
κατασκευής. 
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23. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης,  Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων 
(υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων δεν 
θα πρέπει να καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής. 

24. Να  διαθέτει ενσωματωμένο πιεσόμετρο. 
25.    Να είναι πιστοποιηµένο µε ISO και CE. 
26.    Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας µε service και ανταλλακτικά δωρεάν  τουλάχιστον για δύο (2) 
χρόνια  και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
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ΤΜΗΜΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

 

Μηχάνημα φακοθρυψίας και πρόσθιας υαλοειδεκτομής, χρησιμοποιώντας τεχνολογία υπερήχων για την 
εγχείρηση του καταρράκτη, καθώς και ενσωματωμένο διπλό σύστημα αντλιών για αναρρόφηση, με 
αντλία περισταλτική και αντλία Venturi.  

1. Να διαθέτει μία και μόνη κασέτα τόσο για την περισταλτική αντλία, όσο και για την Venturi, αλλά και 

την οπίσθια υαλοειδεκτομή.  

2. Να διαθέτει σύστημα εναλλαγής αντλίας από περισταλτική σε Venturi και το αντίστροφο κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης.  

3. Να είναι κατάλληλο για επέμβαση καταρράκτη για όλα τα μεγέθη τομών με ομοαξονική τεχνική.  

4. Να διαθέτει  στυλεό φακοθρυψίας προηγμένης τεχνολογίας υπερήχου, ο οποίος να συνδυάζει διαμήκη 

και εγκάρσια εναλλασόμενη κίνηση.  

5. Να διαθέτει τεχνολογία μικροπαλμών, για μεγαλύτερη ασφάλεια, ευκολία χρήσης και ταχύτερη 
λειτουργία.  

 6.  Να διαθέτει ειδικό σύστημα σταθερότητας του προσθίου θαλάμου, προβλέποντας την απόφραξη και 

ρυθμίζοντας προληπτικά την αναρρόφηση  

7. Να διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη χειρισμού, με ηχητικά μηνύματα και δυνατότητα 

προγραμματισμoύ μέσω USB stick και χειρισμού οθόνης με remote control.  

8. Να παρέχεται συντήρηση των µηχανηµάτων µε διακριβωµένα όργανα και να γίνεται η διενέργεια 

των προβλεπόµενων δοκιµών ασφαλείας που προβλέπονται από το πρότυπο IEC 62353 – ED 1.0 
B:2007. 

9. Να είναι πιστοποιηµένο µε ISO και CE. 

10. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας µε service και ανταλλακτικά δωρεάν για δύο (2) χρόνια 

και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
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ΤΜΗΜΑ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ 

-    Να είναι ειδικής λείας σχεδίασης χωρίς λαβές πόμολα και κουμπιά   

-    Να διαθέτει 2 μεγάλα συρτάρια για εργαλεία. Να φέρει σύστημα φωτισμού 

-    Να διαθέτει 2 συρτάρια με διαχωριστικά 

-    Να διαθέτει  συρτάρι για χρησιμοποιημένα εργαλεία και κάδο απορριμμάτων 

-    Να διαθέτει τροχούς για την μετακίνηση αλλά και να παραμένει σταθερό κατά τη χρήση του  

-    Να διαθέτει ειδικό πάγκο ανθεκτικό σε γρατζουνιές και λεκέδες 

-    Να διαθέτει χειρολαβές εξοπλισμένες με αυτόματη ενεργοποίηση 

-    Να διαθέτει  αποθήκευση καλωδίου 

-    Να διαθέτει ενσωματωμένο διαγνωστικό Η/Υ 

-     Να διαθέτει διάγνωση βλαβών 

-    Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη ελέγχου για χειρισμό λειτουργιών 

-    Να διαθέτει  LED φωτισμό 

-    Να διαθέτει  βάση χειρολαβών 

-    Να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης: 

•  70 lt /min, κενού: -0,80 bar το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση 

• Να παρέχεται με χειρολαβή αναρρόφησης και σωληνώσεις 

• Να διαθέτει φίλτρο βακτηριδίων 

• Να διαθέτει φιάλη 1lt ή 2lt με βαλβίδα υπερχείλισης  

• Να διαθέτει ειδικό σύστημα καθαρισμού σωλήνων αναρρόφησης 

-    Να διαθέτει πηγή LED με καλώδιο ψ/φ . Να ενεργοποιείται μέσω τη βάσης της χειρολαβής 

-    Να διαθέτει 1 θερμαινόμενη  και 2 μη θερμαινόμενες θήκες άκαμπτου ενδοσκοπίου 

-    Να διαθέτει 1 βάση για εύκαμπτο ενδοσκόπιο 

-    Να διαθέτει ενδοσκοπική κάμερα High Definition με σύνδεση USB 

-    Να διαθέτει αδιάβροχο HD C-mount  προσαρμογέα ενδοσκοπίου f = 28 mm 

-    Να διαθέτει τουλάχιστον 24 " full HD οθόνη με: 

• Χρόνο απόκρισης Ø 5 milliseconds 

• Ανάλυση 1920 x 1080 pixels 

-    Να διαθέτει περιστρεφόμενη βάση ή βραχίονα για την οθόνη 

-    Να διαθέτει διακλυσμό νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας 

-    Να διαθέτει σύστημα αέρος εμφύσησης 

-    Να διαθέτει θερμαντήρα κατόπτρων με αυτόματο κλείσιμο  

-    Να διαθέτει μικροσκόπιο τεχνολογίας LED με τουλάχιστον 3 μεγεθύνσεις,  πηγής  LED, με φίλτρο 
πράσινο και κίτρινο, προσοφθάλμιους φακούς WF 10x ή 12x και αντικειμενικό φακό f = 250mm 

-    Να διατίθεται με χρώματα κατά επιλογή για μπροστινό πάνελ 
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-    Να διαθέτει σήμανση CE Mark 

-    Nα διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση 

-    Να διαθέτει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 χρόνια 
 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ  

1. Τεχνολογία ασύρματου επίπεδου ανιχνευτή (Flat Panel), με οθόνη μετατροπής GOS: Flat Panel GOS 
για άμεση ψηφιακή ακτινογραφία (direct radiography) 

2. Διαστάσεις 46x46x15 mm, να συμορφώνεται με την διεθνή προδιαγραφή διάστασης των κασετών 
(ISO 4090) 

3α.  Να αναφερθεί ο αριθμός λήψεων με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας 
         3β.  Ο χρόνος προεπισκόπηση της εικόνας να είναι λιγότερος από 5 sec. 

4. Διαστάσεις ενεργής επιφάνειας (cm) : > 42 cm x 42 cm 
5. Μέγεθος pixel (pixel pitch) (μm) : ≤ 150μm 
6. Μέγεθος ψηφιακής μήτρας (pixel matrix size) & βάθος λήψης (bit depth) : ≥2800X2800, και ≥ 16 

bit 
7. Βάρος ανιχνευτή μικρότερο από 3,8kg με την μπαταρία 
8. Αντοχή μέγιστου συνολικού φορτίου πάνω στην επιφάνεια του ανιχνευτή ≥ 250kg 
9. Ανιχνευτική κβαντική αποδοτικότητα  (παράγοντας μετατροπής), DQE : ≥ 60% 
10. Διακριτική ικανότητα : ≥3,3 lp/mm 
11. Να χρησιμοποιεί μπαταρίες λιθίου 
12. Nα μπορεί να λειτουργεί και ενσύρματα 
13. On line ποιοτικός έλεγχος και διαθέσιμο λογισμικό ποιοτικού ελέγχου  
14. Ασφάλεια ασύρματης μεταφοράς των ιατρικών δεδομένων 
15. Να μπορεί να μεταδώσει την παραγόμενη ιατρική εικόνα, στους ήδη εγκατεστημένους σταθμούς 

επεξεργασίας εικόνας των CR του νοσοκομείου. Εναλλακτικά μπορεί να προσφερθεί στη βασική 
σύνθεση, χωρίς επιπλέον κόστος δεύτερος σταθμός επεξεργασίας.  

 
 

                 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

1. Οθόνη αφής απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών : Υψηλής διακριτικής ικανότητας και υψηλής 
φωτεινότητας οθόνη αφής  διάστασης ≥21’’ 

2. Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών. Να είναι 
ικανός να επεξεργάζεται τις ακτινογραφικές εικόνες από τρεις ψηφιακούς ανιχνευτές. 
Να περιγραφεί αναλυτικά ο υπολογιστής.  

Να διαθέτει λογισμικό για: 

 Επεξεργασία και Προεπισκόπηση Εικόνων 

 Δημιουργία Πρωτόκολλου Εξετάσεων και Προβολών 

 Δυναμικό Εύρος Έκθεσης (ανάδειξη οστικής δοκίδωσης και μαλακών μορίων) 
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 Ανάδειξη υποεκτεθειμένων εικόνων-Μείωση Θορύβου 

 Εφαρμογή μαύρου πλαισίου γύρω από την εικόνα  

 Ανίχνευση και καταστολή της εμφάνισης των γραμμών του αντιδιαχυτικού διαφράγματος.  

 Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε ένα μόνο φιλμ/Πραγματικό Μέγεθος Εκτύπωσης 

 Περιστροφή- Αντικατοπτρισμό/ Μεγέθυνση/ Ηλεκτρονική Περικοπή Εικόνας 

 Επιλογή και Ταξινόμηση Εικόνων με κριτήρια 

 Επεξεργασία Πληροφοριών Ασθενούς και Εξετάσεων 

 Γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή λογισμικό παρακολούθησης Δόσης που 
χρησιμοποιήθηκε  

 Εισαγωγή Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεύθερου Κειμένου 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών πεδίων καταχώρησης στα στοιχεία των 
ασθενών 

 Να διαθέτει εξαγωγή των εξετάσεων σε μορφή jpeg για ενσωμάτωση των εικόνων σε 
παρουσιάσεις. 

 Να έχει δυνατότητα απεικόνισης εξετάσεων full leg / full spine / full body 

 Να αναφερθούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας της εικόνας του μηχανήματος. 

 Το Λογισμικό Επεξεργασίας και Προεπισκόπησης των Εικόνων να διαθέτει ελληνική 
επιφάνεια εργασίας καθώς και να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική και την 
Αγγλική γλώσσα μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή δεδομένων ασθενών 

3. Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων & μετρήσεων :  
Να διαθέτει λογισμικό για: 

 Μέτρηση Αποστάσεων και Γωνιών 

 Εξειδικευμένη  επεξεργασία εικόνας για εξετάσεις νεογνών 

 Εξειδικευμένη  επεξεργασία εικόνας για εξετάσεις άκρων υψηλής ανάλυσης 

 Εξειδικευμένη  επεξεργασία εικόνας για εξετάσεις θώρακος χωρίς grid 

 Δυνατότητα μετρήσεων ορθοπεδικών περιστατικών, να αναφερθεί αναλυτικά 

 Να περιγραφεί ο αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας 

4. Σκληρός δίσκος για προσωρινή αποθήκευση των εικόνων : ≥ 500GB 
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5. Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μέσα μακρόχρονης αποθήκευσης : ΝΑΙ CD ή/ και 
DVD, εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μονάδα μνήμης 

6. FULL DICOM 3 : NAI, να διαθέτει όλες τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου DICOM 3.0 
7. Δυνατότητα αποστολής των δεδομένων από τον μετρητή δόσης (DAP METER) σε σύστημα 

διαχείρησης δόσης 
8. Επικοινωνία με εκτυπωτή film 
9. Να μπορεί να επεξεργάζεται ακτινογραφικές εικόνες από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα CR του 

νοσοκομείου. Εναλλακτικά μπορεί να προσφερθεί στη βασική σύνθεση χωρίς επιπλέον κόστος 
εφεδρικό σύστημα CR ή DR 

10. Απομακρυσμένη διαχείρηση βλαβών με ασφαλή τρόπο. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του  κατασκευαστικού οίκου. 
Προσφορά η οποία παραπέμπει σε υπεύθυνες δηλώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

• Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και 
να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

• Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό, εκπαιδευμένο και 
πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), 
το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία 
αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς 
κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού 
οίκου, και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στο χώρο που διαθέτει. 

• Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του 
μηχανήματος και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι 
οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του 
κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά. 

• Να περιλαμβάνεται κατάλληλος δικτυακός εξοπλισμός για την ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση 
του συστήματος μέσω του δικτύου Σύζευξης, από εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης για τον 
προληπτικό και επιδιορθωτικό έλεγχο του συστήματος. 

• Η εταιρεία να διαθέτει οργανωμένο σύστημα καταγραφής της κλήσης. 
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• Η εταιρεία να διαθέτει πύλη (portal) αναγγελίας και παρακολούθησης της βλάβης από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Νοσοκομείου. 
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 ΤΜΗΜΑ 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το σύστημα Αξονικής Τομογραφίας να είναι καινούριο , αμεταχείριστο. 
 

    
     

 Αριθμός τομών (πολυτομικότητα) 
ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΟΣ 

   

 Ανιχνευτής   
     

 Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm 
50 
   

 Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm 
≥18 
   

 Εύρος πάχους τομής, mm 
0,7-5 
   

 Ελάχιστο πάχος τομής, mm 
≤0,7 
   

 Χρόνος περιστροφής sec, 360° 
≥3 χρόνους 
   

 Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec 
≤0,8 
   

 Απόδοση 
 

 
   

 Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης    

 Ισοτροπική  διακριτική ικανότητα, mm 
≤0,4 
   

 Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, 

15 
  

 
 

lp/cm 

 
  

 Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, 12 
  

 
 lp/cm  

 Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, 7 
  

 
 lp/cm  

 Profile ειαισθησίας δέσμης    

 FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής ≥ 0,6 mm  

 

Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, mm σε % 
για δόση 

5mm στα 0,3 % 
 
(3ΗU) 
 

 

  

 Θόρυβος, % 0,40 %  
     

 Noise kernel (i.e., body)- Aλγόριθμοι ανασύνθεσης 

Στη βασική σύνδεση να διαθέτει ειδικά 
προγράμματα/συστήματα για τη μείωση του 
θορύβου εικόνων.     

     

 Gantry 
 

 
   

 Κλίση, deg Ψηφιακό ή μηχανικό ±  30°  
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 Βάρος, kg ≤ 3.000    

 Διάμετρος, cm 70   

 Σύστημα επικέντρωσης laser   

 Χειρισμός κινήσεων 
Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια ή άλλες 
σύγχρονες τεχνολογίες χειρισμού.  

 Ακτινολογική Λυχνία 
 

 
   

 

Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU 

≥6 
(ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης- να κατατεθεί η 
σχετική 
βιβλιογραφία) 
  

 
  
  
  
  

 

Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min ≥ 800 (ή άλλης ισοδύναμης 
απόδοσης- να κατατεθεί η σχετική 
βιβλιογραφία) 

 
 
 
 
 

 Εστιακό μέγεθος, mm ≤1,5  

 Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος ≥200   

 Mέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 ΚV & 200 ≥80   
 mA, sec     

 Γεννήτρια Ακτίνων Χ    
     

 Απόδοση γεννήτριας, kW ≥50   

 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV 90-130   

 Εύρος τιμών mA (ονομαστικό ή ισοδύναμο) ≥400   

 Εξεταστική Τράπεζα    
     

 Κίνηση καθ' ύψος, cm 58-80   

 Κίνηση κατά μήκος cm 160    

 Διάστημα σάρωσης ≥140 cm  
    

 Μέγιστο επιτρεπτό   φορτίο χωρίς περιορισμούς 
200 

   
 

κίνησης, kg (ακρίβεια κίνησης, mm) 

   
     

 Χειρισμός κινήσεων Gantry  & operator console ή άλλες σύγχρονες 
τεχνολογίες χειρισμού. 

 
   

 Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποίησης, στήριξης     
 ασθενή     
 *Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια & πρηνή 

Nα προσφερθούν στη βασική σύνθεση 

 
 

θέση 

 
     
 *Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ.     
 τράπεζας     

 Δόση Ακτινοβόλησης    
     

 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση  

  
Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση, ποσοστό 
μείωσης ≥ 60%  
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 Αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωση δόσης.   
     

 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση  

 

Δείκτες δοσιμετρίας CTDI για το σώμα και το κεφάλι 
ΝΑΙ   

     

 Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων ΤΥΠΟΣ Α   
      

 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία topogram -scout 
Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση 

 
   

 Helical/ spiral ελικοειηδή 
Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση 

 
   

 Χρόνος συνεχούς ελικοειδούς σάρωσης, sec 

≥ 100  

 

   

 Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε ελικοειδή σάρωση 

≥ 16  

 

   

 Αxial -απλή συμβατική λήψη 
Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση 

 
   

 Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε axial σάρωση 
≥16  

 
   

 Ανασύνθεση Εικόνας    
     

 
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

Επεξεργαστής INTEL τελευταίας τεχνολογίας ,64 
bits, ώστε να ελέγχει όλες τις παραμέτρους 
λειτουργίας του συστήματος και να έχει τη 
δυνατότητα πολυεπεξεργασίας γραφικών και 
εκτέλεσης ταυτόχρονων παράλληλων εργασιών.  

 

  

 
   

 Εξεταστικό πεδίο, cm 20-50   

 Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας 512 x 512   

 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512Χ512), 
≥6 

 
 

 
 

εικόνες /sec 

  
     

 Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ    

 On line χωρητικότητα κονσόλας 200.000 εικόνες   

 Μέσο αποθήκευσης CD / DVD   

 Διασυνδεσιμότητα συστήματος     

 Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες Full DICOM    

 Κλινικά Πακέτα-Επεξεργασία Εικόνων     
       

 
Λήψης Να προσφερθεί 

 

 

 
    
 Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) Να προσφερθεί  

 

    

 Μείωσης θορύβου εικόνων Να προσφερθεί  
 

    

 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) Να προσφερθεί  
 

    

 Τρισδιάστατης απεικόνισης Να προσφερθεί  
 

    

 Αγγειογραφίας MIP και mIP Να προσφερθεί  
 

    

 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων Να προσφερθεί  
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 Οδοντιατρικό (Dental) Να προσφερθεί  
 

    

 Εικονικής ενδοσκόπισης Να προσφερθεί  
 

    

 Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (Cerebral perfusion) Να προσφερθεί  
 

    

 CT Fluoroscopy Να προσφερθεί  
 

    

 
 Διασυνδεσιμότητα συστήματος        

      

        

 Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες   Full DICOM   
 

 Ανεξάρτητος Σταθμός Ψηφιακής   Επεξεργασίας Εικόνας &  
 

 
 

 

 
Διάγνωσης 

      
 

          
 

 Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας  ΝΑΙ  
 

 Λογισμικό διαχείρισης εικόνων   ΝΑΙ  
 

 Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε ΝΑΙ  
 

 CD/DVD          
 

 Επικοινωνία     Πλήρες DICOM 3.0   
 

 Παρελκόμενος Εξοπλισμός       

     

        

 Εγχυτής     

Η  μονάδα  του  εγχυτή  που  θα  προσφερθεί  να 
είναι  ειδικά  για  Αξονικό  Τομογράφο και να 
δέχεται αναλώσιμα οποιουδήποτε 
κατασκευαστή. 
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ΤΜΗΜΑ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ /  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές και γυναικολογικές, εξετάσεις 
προγεννητικού ελέγχου, μικρών και επιφανειακών οργάνων και μαστού  αποτελούμενο από : 

 

1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

2. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex, τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για 

υψηλής  ευκρίνειας μαιευτικές  και γυναικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις προγεννητικού 

ελέγχου, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-7 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 

70ο . 

3. Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή microconvex για εξετάσεις ενδοκολπικές, 

μαιευτικές,  γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων 

(4-9 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 150ο (ευρέως φάσματος επιλεγόμενης συχνότητας) .  

4. Ηχοβόλο κεφαλή Convex  1-5 MHz  για υψηλής  ευκρίνειας  μαιευτικής και γυναικολογικής  

εξέτασης γωνία σάρωσης 70ο . 

5. Έγχρωμο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4. 

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας  από τον κατασκευαστή διάρκειας 2 ετών 

7. Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου  

8. Επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer)    | Άνω των 400.00 καναλιών επεξεργασίας.  
         | Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία. 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

     Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής   | Μαιευτική, Γυναικολογία, Προγεννητικό 
έλεγχο 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (1-18ΜΗz)  Nα προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά  όλες οι διαθέσιμες 
κεφαλές ανά κατηγορία. 

CONVEX Array 2 - 10 MHz   

LINEAR  Array 4 - 18 MHz 

SECTOR Array 2 -  9  MHz 

Microconvex ενδοκοιλοτική(ενδοκολπική/διορθική ) γωνιακή 4 – 9 ΜΗz 

4D Convex     2 – 7 ΜΗz με γωνία σάρωσης >  70ο 

4D Microconvex  ενδοκοιλοτική / διορθική                                                                       5 – 9 ΜΗz με γωνία σάρωσης >  70ο 

4D Linear 5 – 13 MHz εφόσον διατίθεται 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές                                                      Να αναφερθούν και να προσφερθούν 
προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες 
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  κεφαλές.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Β-Μode NAI  

Μ-Μode  NAI  

 

Ανατομικό Μ-Μode  στην κεφαλή Convex NAI με τουλάχιστον (1) άξονα  

Color Doppler NAI  

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio/eflow NAI   

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler Nα  ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη 

PW Doppler ΝΑΙ 

PW Doppler  ΗiPrf ΝΑΙ 

CW Doppler NAI ( Να προσφερθεί προς επιλογή ) 

Τissue Harmonic Imaging 
ΝΑΙ (να λειτουργεί με όλες τις απεικονιστικές  
ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος) 

Ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση εικόνας Β-Mode & 
εικόνας B-Mode + CFM σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ 

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε 
πραγματικό χρόνο, εικόνας B-MODE, παλμικού 
Doppler και εγχρώμου Doppler ) 

ΝΑΙ 

Nα λειτουργεί σε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές 

Να αναφερθούν όλοι οι συνδυασμοί απεικόνισης 

 Contrast Harmonic Imaging 

ΝAI ( Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Να λειτουργεί με κεφαλές Convex , 
Microconvex,οπωσδήποτε στην ενδοκολπική και σε 
Linear. 

Πανοραμική Απεικόνιση (Panoramic View) NAI  ( Να προσφερθεί προς επιλογή ) 

Real Time 3D/4D με λογισμικό ρεαλιστική 
απεικόνισης του εμβρύου μέσω ειδικής 
περιστρεφόμενης πηγής φωτός 

NAI    

3D Power Doppler για ογκομετρική απεικόνιση της 
αγγειακής λειτουργίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

ΝΑΙ 

Λογισμικό ταυτόχρονης απεικόνισης πολλαπλών 
παράλληλων ανατομικών τομών στην οθόνη 
οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα 
ογκομετρικά δεδομένα. 

NAI  ( Να προσφερθεί προς επιλογή ) 

Εξειδικευμένο πρόγραμμα εξέτασης και μελέτης της 
καρδιακής λειτουργίας εμβρύων σε πραγματικό 

NAI    
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χρόνο τόσο στο B-Mode όσο και στο CFM DOPPLER. 

Ειδικά προκαθορισμένα πρωτόκολλα ή εναλλακτικές 
τεχνικές απεικόνισης επιλεγόμενα από το 
πληκτρολόγιο, με χρήση της τεχνικής τρισδιάστατης 
απεικόνισης για την ανάδειξη όλων των ανατομικών  
καρδιακών δομών του εμβρύου, από την είσοδο της 
καρδιάς  μέχρι το στομάχι, από ογκομετρικές λήψεις 
και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη 
πολλαπλών δισδιάστατων τομών, οποιαδήποτε 
γωνίας, κάθε επιλεγόμενης ανατομικής δομής. 

NAI   

Αυτόματη μέτρηση καρδιακών παλμών. NAI 

Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής 
διαφάνειας, σε κυήσεις πρώτου τριμήνου, καθώς και 
πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού βιομετρικών 
μετρήσεων του εμβρύου. 

ΝΑΙ     

 

 Ελαστογραφία στην κεφαλή Convex και στην 
ενδοκολπική κεφαλή. Επίσης να αναβαθμίζεται 
με Ελαστογραφία  τύπου SWEARWAVE ή STRAIN 

ΝΑΙ   (Να αναφερθούν οι κεφαλές με τις οποίες 
λειτουργεί .Να περιλαμβάνει πρόγραμμα 
ποσοτικοποίησης της μεθόδου ) 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Να διαθέτει υπερηχοτομογραφική τεχνολογία για 
δημιουργία  εικόνας με τη συλλογή  διαγνωστικών 
πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες 
σάρωσης. 

ΝAI (LINEAR ,CONVEX και MICROCONVEX  ) 

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για 
τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της 
ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και 
αύξηση της ευκρίνειας τους  

ΝΑΙ (  σ όλες τις κεφαλές ) 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post 
processing) 

ΝΑΙ   

Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal zones) >  5 focus points ή  >  4 focal zones 

Υψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) >  230 db 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Range) >  1200 f/sec 

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών  >  3 

Βάθος σάρωσης  >  35 cm 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά ) 
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Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της κλίμακας του γκρι  ΝΑΙ (Να αναφερθούν) 

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης ΝAI 

Έγχρωμη LCD oθόνη >  21’’ , ελεύθερα μετακινούμενη 

Πληκτρολόγιο χειρισμού / αλφαριθμητικό καθώς και 
δεύτερη οθόνη αφής 10’’ για έλεγχο MENU 

ΝΑΙ  

Πακέτα μετρήσεων για  τα είδη απεικόνισης ΝΑΙ  

 

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software ΝΑΙ 

 

Δυνατότητα διαχωρισμού οθόνης Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με 
τους συνδυασμούς : B Mode +B Mode, BMode+ 
BMode/CFM ή  PowerDoppler 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) >  7 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Μονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ , ενσωματωμένος 

Να αποθηκεύει στατικές εικόνες, loops και 
ογκομετρικές απεικονίσεις. 

USB/Flash drive NAI  

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη 
ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων 

NAI 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ 

Έγχρωμος εκτυπωτής Laser ( εκτύπωση Α4)  NAI 

Ασπρόμαυρο θερμικό καταγραφικό NAI 

 

 

Έγχρωμο καταγραφικό  NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή) 

Kit βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα 
kits βιοψίας) 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Πακέτο μαιευτικών, γυναικολογικών εφαρμογών ΝΑΙ  (Πλήρες – Να περιγραφούν αναλυτικά) 
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καθώς και προγεννητικού ελέγχου, πολύδυμης 
κύησης 

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα επικονωνίας DICOM, υπηρεσίες  Full DICOM  (Nα περιγραφούν αναλυτικά τα διαθέσιμα 
πρωτόκολλα) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Να είναι πιστοποιηµένο µε ISO και CE. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας µε service και ανταλλακτικά δωρεάν για δύο (2) χρόνια και 
επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
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ΤΜΗΜΑ 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 
 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων 1-15MHz. Να προσφερθούν προς επιλογή. 
CONVEX Array 1-9 MHz 

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, πολύ μικρού βάρους,  μικρότερου από οκτώ κιλά (≤8 Κg) και 

όγκου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στους χώρους των 

Τ.Ε.Π. και εκτός αυτών στις κλινικές του νοσοκομείου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί ≥60', με 

ενσωματωμένη μπαταρία, αποτελούμενο από: 

 

1.Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

 

2.Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως 

φάσματος συχνοτήτων (2-5MHz), κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας, 

γυναικολογίας  και η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 

 

3.  Ηχοβόλο κεφαλή linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων (5- 10 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων 

και επιφανειακών οργάνων συνοδευόμενη από σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. 

4.Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με σύστημα επέκτασης σύνδεσης έως και 3 

κεφαλών ταυτόχρονα. 

5. Εκτυπωτής θερμογραφικός  

Ψηφιακός διαμορφωτής 
δέσμης (Digital 
beamformer) 

 

Τουλάχιστον 100.000 ψηφιακά κανάλια 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Ακτινολογία, 
Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιολογία, 
Χειρουργική, Παιδιατρική, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό) 
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LINEAR Array 3-16 MHz 

LINEAR Array διεγχειριντική 
σχήματος Τ 

6-15 MHz 

SECTOR Array (διαθωρακίκη)  2-8 MHz 

Διοισοφάγειο SECTOR Array 3-7 MHz 
Microconvex 
Ενδοκοιλοτική 
(Ενδοκολπική/Διορθική) 

4-9 MHz 

Τρισδιάστατη 4D 
πραγματικού χρόνου 
Convex 

4-8 MHz 

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ       

B-Mode ΝΑΙ  

M-Mode ΝΑΙ  

Color Doppler ΝΑΙ  
Power Doppler/Energy 
Doppler/Color Angio ΝΑΙ 

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler 
Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται 
στην οθόνη μόνο η ταχύτητα  

PW Doppler ΝΑΙ  

CW Doppler ΝΑΙ (Προς επιλογή ) 

Tissue Harmonic Imaging ΝΑΙ (να λειτουργεί με κεφαλές Convex, Linear, Microconvex & Sector). 
Να αναφερθούν οι κεφαλές στις οποίες διατίθεται η τεχνική. 

Τραπεζοειδής απεικόνιση ΝΑΙ   
Λογισμικό Ελαστογραφίας 
 ΝΑΙ (Προς επιλογή )  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική 
τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με 
τη συλλογή μεγάλου αριθμού 
διαγνωστικών πληροφοριών από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες 
σάρωσης, για επίτευξη εικόνων 
υψηλής ανάλυσης (διακριτικής 
ικανότητας) 

ΝΑΙ 

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε 
επίπεδο pixel για τη μείωση του 
θορύβου και βελτίωση της 
ορατότητας και της υφής ιστικών 
μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς 
τους 

ΝΑΙ  

Επεξεργασία εικόνων μετά την 
λήψη (post processing) 

ΝΑΙ       

Σημεία εστίασης ( focus points ) ≥ 4 

Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 160 db 
Τρεις Ενεργές θύρες για 
σύνδεση κεφαλών με 
σύστημα επέκτασης  

≥ 3  

Βάθος σάρωσης ≥30 cm 

Σύστημα μεγέθυνσης ΝΑΙ  
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Έγχρωμη TFT Οθόνη ≥15"    
Πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 
απεικόνισης ΝΑΙ  

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & 
software ΝΑΙ  

Δυνατότητα διαχωρισμού της 
οθόνης 

 Δυνατότητα απεικόνισης μονής & 
διπλής οθόνης με τους 
συνδυασμούς: Β-Mode+Β Mode 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων 
(calipers) 

≥ 7 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΩΝ 

 ΝΑΙ     

Μονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ, ενσωματωμένος χωρητικότητας άνω 900GB 

USB/Flash drive ΝΑΙ  
Ενσωματωμένη κινηματογραφική 
μνήμη ασπρόμαυρων & 
έγχρωμων εικόνων 

ΝΑΙ  

Kit βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών ΝΑΙ  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ       
Πακέτο 
Μαιευτικών/Γυναικολογικών 
εφαρμογών 

ΝΑΙ  

Άλλα πακέτα εφαρμογών(κοιλίας, 
αγγείων, επιφανειακών οργάνων) 

ΝΑΙ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   
Σύστημα επικοινωνίας 
DICOM, υπηρεσίες Full DICOM προς επιλογή  

 

Να είναι πιστοποιηµένο µε ISO και CE. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας µε service και ανταλλακτικά δωρεάν για δύο (2) χρόνια και 

επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
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ΤΜΗΜΑ 11.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

 Σύνθεση συστήματος 

Σύστημα Ψηφιακής 
Μαστογραφίας αποτελούμενο 
από : 

 

Γεννήτρια ακτίνων -Χ ΝΑΙ 

Ακτινολογική λυχνία ΝΑΙ 

Σταθμό ελέγχου (Χειριστήριο) ΝΑΙ 

Βραχίονα με ψηφιακό 
ανιχνευτή 

ΝΑΙ 

Σταθμό Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Εικόνας και 
Διάγνωσης 

ΝΑΙ 

Χειριστήριο ΝΑΙ 

 Γενικά χαρακτηριστικά 

Γενικά χαρακτηριστικά   

 

«Το ζητούμενο σύστημα θα πρέπει να έχει τη  δυνατότητα 
μελλοντικής αναβάθμισης για τη διενέργεια και την εφαρμογή 
διαγνωστικών εξετάσεων με τις νεότερες τεχνικές ψηφιακής 
λήψης, όπως τουλάχιστον αυτές της μαστογραφίας με 
σκιαγραφικά, τομοσύνθεσης, δυνατότητα για σύστημα 
τρισδιάστατης ψηφιακής στερεοτακτικής βιοψίας μαστού. 
 Τo σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο και πιστοποιημένο από 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ποιότητα της μαστογραφικής 
απεικόνισης και την χαμηλή δόση (ή να φέρει αντίστοιχο 
πιστοποιητικό Διεθνούς Αναγνωρισμένου Φορέα – Οργανισμού 
ειδικού για την μαστογραφική απεικόνιση και πιστοποίηση, από το 
οποίο θα προκύπτει βεβαιωμένα η σχετική δυνατότητα του 
συστήματος τόσο για υψηλής ποιότητας προληπτική μαστογραφία 
όσο και για διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές μαστού με την 
ίδια δυνατή δόση ακτινοβολίας ». 
 

 Γεννήτρια 

Ισχύς, kW   

Εύρος, kV 23-45 

Εύρος mA Να δοθούν στοιχεία 

Εύρος mAs 5-400 

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου 
Έκθεσης (AEC)  

Ελεύθερη και αυτοματοποιημένη επιλογή για kV, mAs, φίλτρα, 
σύμφωνα με την πυκνότητα και το πάχος του κάθε μαστού. Να 
δοθεί 
περιγραφή 
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Εύρος ρύθμισης Χρόνου 
Έκθεσης 
 

≤3 sec 

 Ακτινολογική Λυχνία 

Άνοδος  

Η άνοδος να επιτυγχάνει  δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, 
υψηλής διεισδυτικότητας και χαμηλής δόσης, ακόμη και στους 
μεγάλους και πυκνούς μαστούς. 
 

Εστίες  
Δύο με διαφορετικά μεγέθη 0.1 mm & 0,3mm Αυτόματη & 
χειροκίνητη επιλογή εστίας 
 

Θερμοχωρητικότητα ανόδου, 
HU  

≥160.000 

Ρυθμός θερμοαπαγωγής 
ανόδου, HU/min  

Τουλάχιστον ≥ 40 KHU/min 

 Σταθμός ελέγχου 

Υπολογιστικό σύστημα  
Επεξεργαστής i7, μνήμη RAM 8 GB, μέγεθος  HDD ≥ 1Tera, 
περιφερειακά μέσα εγγραφής. 

Οθόνη  Τουλάχιστον 19'', flat panel, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1MP 

Χρόνος μεταξύ διαδοχικών 
εκθέσεων, sec  

≤30 

Χρόνος μεταξύ λήψης εικόνας 
και φόρτωσης στο  
σταθμό χειριστή, (preview), 
sec 

≥15 

 Βραχίονας 

Ευθυγράμμιση (διαφράγματα) Αυτόματη επιλογή  

Κλείδωμα βραχίονα  Με ηλεκτρομαγνητικά φρένα 

Κίνηση βραχίονα  Ηλεκτροκίνητη  

Περιστροφή βραχίονα  +180°, -150° 

Κάθετη κίνηση, cm  Εύρος κίνησης 70 έως 140 

Απόσταση εστίας λυχνίας-
ψηφιακού ανιχνευτή 
(SID), cm  

≥65 

Ψηφιακές ενδείξεις  ΝΑΙ 

Χαρακτηριστικά συστήματος 
συμπίεσης  

Να εφαρμόζεται αυτόματα και χειροκίνητα με επιλογή των τιμών 
πίεσης οι οποίες να αναφερθούν. Να υπάρχει σύστημα 
απελευθέρωσης του μαστού «έκτακτης ανάγκης». 

Μεγεθυντικό σύστημα  
Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα  ψηφιακής και γεωμετρικής 
μεγέθυνσης 
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 Ψηφιακός Ανιχνευτής 

Τύπος ανιχνευτή  

 
Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή flat panel  από άμορφο 
σελήνιο για άμεση ψηφιοποίηση ή από άλλο υλικό αντιστοίχου 
αποτελέσματος.  

Διαστάσεις εξεταστικού 
πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, 
cm 

≥24Χ29 

Μέγιστο χρόνου έκθεσης  ≤3sec 

Βάθος και διάσταση μήτρας 
λήψης  

Βάθος μήτρας14 bit και μήτρα τουλάχιστον  2300 χ 3600 

Μέγεθος pixel, μm  
 
 Να διαθέτει μέγεθος κόκκου (pixel) ≤100 μm. 
 

Παράγοντας DQE σε πλήρη 
λειτουργία του συστήματος 
 

 
Τουλάχιστον DQE (≥70% σε 0lp/mm)  ο οποίος να επιτυγχάνεται σε 
δόση εισόδου ανιχνευτή  ≤ 9mR.   Να   αναφερθεί   η   μέγιστη 

επιτυγχανόμενη τιμή DQE σε 0 lp/mm και 5 lp/mm. 
 
 

MTF  

Να διαθέτει το μεγαλύτερο δυνατό παράγοντα MTF ο οποίος να 
επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤9 mR. Nα αναφερθεί η 
μέγιστη επιτυγχανόμενη τιμή MTF σε 2 lp/mm και σε 5 lp/mm. Nα 
δοθούν αντίστοιχα διαγράμματα στα οποία να φαίνεται η 
απόκριση της ανιχνευτικής διάταξης. 

Διακριτική ικανότητα , lp/mm  ≥5 

 
Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης 
 

Χαρακτηριστικά σταθμού 
επεξεργασίας /διάγνωσης  

Επεξεργαστής i7, μνήμη RAM 8 GB, μέγεθος  HDD 3Tera, 
περιφερειακά μέσα εγγραφής. 

Διαγνωστικές οθόνες  
Να διαθέτει δύο monitors τουλάχιστον 21¨, υπερύψηλής ανάλυσης 
τουλάχιστον 5ΜΡ για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε 
πλήρη ανάλυση. 

Χωρητικότητα  
Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση και αρχειοθέτηση 
τουλάχιστον 160.000 εικόνων λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. 

Διασυνδεσιμότητα  FULL DICOM 3.0 

Λογισμικά προγράμματα  Να διαθέτει εξειδικευμένο software 
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μαστογραφίας με πολλαπλές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας , 
όπως μεγεθυντικό φακό, 
windowing, zoom, pan-roaming, ρύθμιση contrast και  μετρήσεις. 
Να αναφερθούν αναλυτικά 
 

 
Χειριστήριο 
 

Χαρακτηριστικά χειριστηρίου 
συστήματος  

Να έχει ψηφιακές ενδείξεις και μηνύματα ασφαλείας 

Χειροδιακόπτης  
Να διαθέτει χειροδιακόπτη έναρξης έκθεσης 
ακτινοβολίας και ποδοδιακόπτες κίνησης 
βραχίονα και συμπίεσης μαστού. 

Διαστάσεις 
ακτινοπροστατευτικού 
πετάσματος, cm  

Τουλάχιστον 200 χ 85 cm 

Ισοδύναμο πάχος 
ακτινοπροστατευτικού 
πετάσματος, mmPb 

0,5 mm αλουμινίου 

Σύστημα Ψηφιακής 
Υποβοήθησης Διάγνωσης 
(CAD)  

 
Να περιλαμβάνει στη βασική σύνθεση σύστημα  CAD για τις 
συμβατικές λήψεις.  
Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα απεικόνισης ύποπτων 
περιοχών και στις 3D λήψεις, ώστε να είναι ακριβής και άμεσος ο 
προσδιορισμός της θέσης της βλάβης, για καθοδήγηση της 
χειρουργικής αντιμετώπισης.  
Να προσφερθεί προς επιλογή σύστημα / λογισμικό αντικειμενικής 
αξιολόγησης και παρακολούθησης της πυκνότητας των μαστών το 
οποίο θα δίνει αντικειμενική  και αναλυτική αξιολόγηση της 
πυκνότητας του μαστού σχετικά με το ποσοστό του λίπους και 
ινώδους ιστού. 
Το προσφερόμενο σύστημα CAD να είναι πιστοποιημένο από 
διεθνή οίκους και το πρόγραμμα να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης 
ύποπτων περιοχών στις τομογραφικές τομές. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ  
(ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 
 

 
 Να προσφερθεί προς επιλογή σύστημα  Τομοσύνθεσης μαστού 
DBT η οποία θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές γωνίες και 
τουλάχιστον CC & MLO. 
Το σύστημα τομοσύνθεσης να επιτρέπει τη διενέργεια πολλαπλών 
λήψεων του μαστού με διαφορετικές γωνίες της ακτινολογικής 
λυχνίας (τουλάχιστον 15°) και τα τομογραφικά επίπεδα να έχουν 
απόσταση ≤1 mm. 

Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία. 
 
Να δοθούν στοιχεία για τις δόσεις στο μαστό κατά την 
τομοσύνθεση έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 



 

 

  

 82 

 

και για προληπτική μαστογραφία και ο χρόνος εξέτασης να είναι 
≤10 sec. 
Ο τρόπος κίνησης της λυχνίας να είναι συνεχόμενος ή 
διακοπτόμενος. 
 
Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, η δυνατότητα δημιουργίας 
ανακατασκευασμένης 2D εικόνας από τις 3D λήψεις, 
(SYNTHESIZED 2D  MAMMOGRAPHY), ώστε να μειώνεται στο μισό 
η δόση ακτινοβολίας κατά την εξέταση της τομοσύνθεσης και να 
είναι εφικτό να χρησιμοποιείται η τεχνική τομοσύνθεσης για 
προληπτική χρήση (screening) .  
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΟΤΑΚΤΙΚΗ 
ΒΙΟΨΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ) 
 

«Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα πραγματοποίησης 
βιοψιών στις συμβατικές (2D) λήψεις αλλά και στις λήψεις 
τομοσύνθεσης (3D) πραγματοποιώντας έτσι βιοψίες και στις 
αλλοιώσεις που είναι ορατές μόνο σε τομοσυνθετικές εικόνες.  
Να γίνεται αποστολή μεμονωμένης εικόνας στην κονσόλα 
διάγνωσης, ώστε να γίνεται επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης 
προς βιοψία.  
Να δίνεται η δυνατότητα πλάγιας προσέγγισης βλαβών (lateral 
arm)». 
Το σύστημα να μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται από ένα 
τεχνολόγο στο σώμα του μαστογράφου και να έχει εύκολη και 
γρήγορη συνδεσιμότητα και βαθμονόμηση.  
 

 

Όλα τα προσφερόμενα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας 
και ελέγχου CE MARK και  FDA σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΚΕΝΟ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ   

Το ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στον χώρο του διαγωνισμού, σε ιδιαίτερο αρχείο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

   ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ( ΚΟΙΝΟΙ ΓΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 
ΝΑΙ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 C-ARM Χειρουργείου 
Πλήρης συμμόρφωση με τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 1 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

2 OCT με fluo 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 2 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  

 

3 
Λαπαροσκοπικός 
Πύργος Γυναικολογικού 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 6 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

4 
Μηχάνημα Τεχνητού 
Νεφρού 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 7 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

5 
Μηχάνημα 
φακοθρυψίας 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 8 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

6 

Εξοπλισμός εξεταστικής 
μονάδας με 
ενσωματωμένο 
μικροσκόπιο ΩΡΛ 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 9 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  

 

7 
Σύστημα flat panel 
Ακτινολογικού 
εργαστηρίου 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 10 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

8 
Αξονικός Τομογράφος – 
CT 16 τομών 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 11 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

9 
Υπερηχογράφος 
υψηλής ευκρίνειας για 
προγεννητικό έλεγχο 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 12 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
 

10 Φορητός Υπέρηχος 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 13  της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
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Οδηγίες συμπλήρωσης 

i. Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

ii. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

iii. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 
προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους 
όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

iv. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

v. Στη στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο δικαιολογητικό 
εκείνο στοιχείο που προσκομίζεται προς απόδειξη πλήρωσης της συγκεκριμένης απαίτησης. Η 
παραπομπή γίνεται με συγκεκριμένη αναφορά στην αρίθμηση, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο 
της διακήρυξης. Η παραπομπή μπορεί να αφορά σε χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς στην 
τεχνική έκθεση όπου αποτυπώνεται το ολοκληρωμένο σχέδιο ή η μέθοδος υλοποίησης για κάθε 
επιμέρους παρεχόμενη υπηρεσία, στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους ή στην αναφορά μεθοδολογίας για την 
παροχή τους κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του 
Πίνακα Συμμόρφωσης. 

 
Διευκρινίσεις: 
 

1. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

2. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά 
την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 
τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους 
πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [KENO] 

 

11 
Σύστημα Ψηφιακής 
Μαστογραφίας 

Πλήρης συμμόρφωση με  τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Γ, Τμήμα 14  της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα [KENO] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» 

1. C-ARM Χειρουργείου ΤΕΜ 2   

2. OCT με fluo ΤΕΜ 1   

3. Λαπαροσκοπικός Πύργος Γυναικολογικού ΤΕΜ 1   

4. Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού ΤΕΜ 12   

5. Μηχάνημα φακοθρυψίας ΤΕΜ 1   

6. Εξοπλισμός εξεταστικής μονάδας με ενσωματωμένο 
μικροσκόπιο ΩΡΛ 

ΤΕΜ 1   

7. Σύστημα flat panel Ακτινολογικού εργαστηρίου ΤΕΜ 4   

8. Αξονικός Τομογράφος – CT 16 τομών ΤΕΜ 1   

9. Υπερηχογράφος υψηλής ευκρίνειας για 
προγεννητικό έλεγχο 

ΤΕΜ 1   

10. Φορητός Υπέρηχος ΤΕΜ 1   

11. Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας ΤΕΜ 1   

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς 
και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, 
παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη 
λειτουργία του εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην διακήρυξη) 

 

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)  

Ποσοστό ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………. 

…………………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….., ΑΦΜ ………………..,  οδός …………. αριθμός …, ΤΚ ………..,} 

{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 αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για την 
προμήθεια  ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.         

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………. 

…………………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………, ΑΦΜ …………, Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της 
…………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 
σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

                                                                                                                                                        Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ. 
 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)........................................... ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).………..…..……, β) …..…………...…..κλπ, ατομικά και  για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..…….….... και ολογράφως …………………………………………...… Στο ως άνω ποσό 
περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από ……/……/……..… Σύμβασης μεταξύ της 
……………………και της …………………,  που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/………. με αντικείμενο 
…………………………,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. …../……… Διακήρυξή σας.  

2.  Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από 
μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

3.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση  ή ενέργεια ή συγκατάθεση της 
………………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία 
ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 

4.  Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ……/……./………. οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η 
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι 
τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

5.  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας  

6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.              

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αρ …….. 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»  και της εταιρείας «……………….» για την υλοποίηση του του 
Υποέργου 1 με τίτλο « Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
Τζάνειο» της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
"Τζάνειο"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041425, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 1743/19-06-2020 Απόφαση 
Περιφέρειας Αττικής, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Αττική», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συμβατικού Τιμήματος ………..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στον Πειραιά σήμερα την………..του έτους………..,οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»  που εδρεύει στον Πειραιά επί της Λεωφόρου Ζαννή και Αφεντούλη, ΤΚ 
18536, με ΑΦΜ…………….και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. …………… 
(σύμφωνα με την ……………….. απόφαση του Υπουργού Υγείας) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

Και αφετέρου 
Η εταιρεία…………………..που εκπροσωπείται   νόμιμα   από   τον/την………………………………………………………….   που 
κατοικεί………………………………………………………………………………………., κάτοχο του ΑΔΤ…………………………………………   
και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
 τον ν. 4314/2014 (Α' 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 το άρθρο 56 του ν. 4609/2019 (Α' 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 (Α' 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», 

 το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ.52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα 
οριζόμενα στο άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016  (Α’ 147)», 

 Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)», 

 Τον Κανονισμό ΕΚ 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013, 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση», 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) «Κανόνες δημοσιότητας», 
 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 

τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
      Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα: 
 την με αρ. πρωτ. 2194/17-07-2018 (Κωδικός: ATT078/ ΑΔΑ: ΩΔ6Α7Λ7-ΑΚΜ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 

Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10, 
 το υπ’ αριθμ. 62630 Τεχνικό Δελτίο Πράξης το οποίο υπέβαλλε ο Δικαιούχος ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο Ο.Π.Σ. για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 10, 

 την με αρ. πρωτ. 811/21-01-2019 αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου «Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 
«Τζάνειο» » προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 

 την με αρ. πρωτ. 601/15-02-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"» και MIS 5041425 στο Ε.Π. «Αττική 
2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 1743/19-06-2020 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής 

 την με αρ. πρωτ. 6/26-02-2020 θ. 16ο Απόφαση της Διοίκησης για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού 
(Α∆Α: Ψ1Η046906Κ- ΜΓ7), 

 τη με αρ. 10/09-04-2020 θ. 26ο Απόφαση της Δ.Σ. σχετικά με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
σχετικού με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 

 την με αρ. πρωτ. 1715/30-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 6Β7746906Κ-ΓΜ1) 
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 τη με αρ. πρωτ. …………………….. διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια του διαγωνισμού και των όρων αυτού 
 Την υπ. αρ. …/20…. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την Επιλογή Αναδόχου υλοποίηση  του Υποέργου 

με τίτλο « Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
Τζάνειο» της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Πειραιά "Τζάνειο"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041425, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 1743/19-06-2020 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού ενός 
εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (1.189.600 €) συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ.  

 Την υπ. αριθ ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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 του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών 
και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Προμήθεια: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο» 
όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών 
(τμηματική - οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 
επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του 
χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας 
μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 
προμήθειας. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη 
Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Άρθρο 2 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται 
πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Πειραιά «Τζάνειο» ως κάτωθι: 

 

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (€) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€)  

1 C-ARM Χειρουργείου Τεμάχιο 2   

2 OCT με fluo Τεμάχια 1   

3 Λαπαροσκοπικός Πύργος 
Γυναικολογικού 

Τεμάχιο 
1   

4 Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού Τεμάχιο 12   

5 Μηχάνημα φακοθρυψίας Τεμάχιο 1   

6 Εξοπλισμός εξεταστικής μονάδας με 
ενσωματωμένο μικροσκόπιο ΩΡΛ 

Τεμάχιο 
1   

7 Σύστημα flat panel Ακτινολογικού 
εργαστηρίου 

Τεμάχια 
4   

8 Αξονικός Τομογράφος – CT 16 τομών Τεμάχιο 1   

9 Υπερηχογράφος υψηλής ευκρίνειας 
για προγεννητικό έλεγχο 

Τεμάχια 
1   

10 Φορητός Υπέρηχος Τεμάχιο 1   

11 Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας Τεμάχιο 1   

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ. …../2020 Διακήρυξης και της υπ' αρ 
…………… απόφασης κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σε 
συνδυασμό με την προσφορά του Αναδόχου. 

Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005» η εταιρεία ………………. υπέβαλε την από …………..υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των 
νόμιμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.   

Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, είναι αυτή που ορίζεται από την διακήρυξη (90 ημέρες), και θα ισχύει από την 
ημερομηνία υπογραφής της. 

Προαίρεση (παράταση) σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο προμηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2. της 
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παρούσας. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Δεσμευτικό 
θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης. 

Άρθρο 4 

4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1.1. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πειραιά «Τζάνειο» εντός 90 ημερών από την υπογραφή της ημερομηνίας της σύμβασης. Το πρόγραμμα 
εγκατάστασης, επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του 
οργάνου διοίκησης της ΑΑ. 

4.1.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 
αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

4.1.3. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση του είδους στο Νοσοκομείο, ο προμηθευτής  υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 
αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του ν.4412/16. 

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα 
με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα  παραλαβής του υλικού με 
παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 
και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού -μηχανήματος.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
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Toν προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
4% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό ………….. εγγυητική 
επιστολή του/ της …………., ποσού ………….. ευρώ (5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ). Επιστρέφεται στο σύνολό της 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72). 

Άρθρο 7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία των συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ο προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα 
Αρχή τη με αριθμό ………… εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του/ της ……., ποσού …….. ευρώ. Επιστρέφεται στο 
σύνολό της μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης του αντικειμένου της σύμβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72 
παράγραφος 2) 

Άρθρο 8 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο προμηθευτής  δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

(β) αν ο προμηθευτής  δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης - εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

(γ) αν ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, 

(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

(ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία. 
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Λοιπές κυρώσεις (πρόστιμα, ποινές, εκπτώσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου. 

Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή  ως έκπτωτου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει σωρευτικά και την 
ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη. 

Άρθρο 9 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, από την αναθέτουσα 
αρχή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 10 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
όπως προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής. 

Άρθρο 12 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Οι προμηθευτές και το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πειραιώς, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 
της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

Άρθρο 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. 

Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/16, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας από τον Α 
προμηθευτή, ή για τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της/των παραγγελίας/ων, η Υπηρεσία διατηρεί επιπλέον το 
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 
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και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση και την σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής  θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια. 

Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν 
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εφόσον ο προμηθευτής  επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 14 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται 
στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η αντίστοιχη κατακυρωτική απόφαση, β) η 
προσφορά του Προμηθευτή 
Αντίκλητος του προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς 
αυτόν ορίζεται με την παρούσα ο/η κ………….., κάτοικος ………………. , ΤΚ ……….τηλ: ……………………. , fax ………………….. , 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με 
φαξ. 
Η παρούσα, αφού γράφηκε σε ………………………. όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται 
και έλαβε από ένα αντίτυπο έκαστος εκ των συμβαλλομένων. 
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