
 

 

 

 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 
Πιεξ:   Kπξηαθή Σηκηάδνπ                                                                                                                                                             
Tει:      2313 32 3119 , fax: 2313 32 3969  
 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com    
                                                               

     ΓIΑΚΖΡΤΞΖ Π07/2019  

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ (30) ΚΛΙΝΧΝ ΝΟΖΛΔΙΑ, ΖΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
(CPV: 39151000-5) KAI ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ (22) ΚΟΜΟΓΙΝΧΝ ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΧΝ (CPV:39151300-8), ΓΙΑ ΣΖΝ 
ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΠΟΦΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ 
ΣΙΜΖ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
26/06/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 15:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 27/06/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13:30  

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ) 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 39151000-5, 39151300-8 

ΚΩΔΙΚΟ NUTS EL522 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ    56.451,61€ ρσξίο ΦΠΑ ή 70.000,00€ κε ΦΠΑ 24% 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ1 56.451,61€ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 10/06/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ 

14/06/2019 
 
 
 
 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν, κε δξαζηεξηόηεηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο έσο θαη ηξηηνβάζκηαο 

πγείαο θαη πεξίζαιςεο. 

 

 

 

 

 

                                                      

1   Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο 

υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα 

αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της 

σύμβασης. 

mailto:pr.papageorgiou@gmail.com
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1.1. Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-

2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.3. Σνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.4. Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.03.2010) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 §3 «Έλαξμε ηζρχνο». 

1.6. Σνπ Ν.3846/2010 άξζ. 24 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,. 

1.7. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν» «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.(Α-

112). 

1.8. Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.9. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α’/15-09-2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.10. Σνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51 η.Α΄/2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».  

1.11. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α/07.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 

4127/2013». 

1.12. Σνπ Ν.4174-2013 (ΦΔΚ 170-η.Α΄- 26.7.2013) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.13. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 

1.14. Σνπ Ν.4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.15. Σνπ N.4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.16. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147)».  

1.17. Σν άξζξν 22 ηνπ Ν.4496/2017 (ΦΔΚ 170/Α/08-11-2017) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2939/2001 (Α΄ 147)». 

1.18. Σν άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52/Α/01-04-2019) «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147)» θαη ην άξζξν 

44 ηνπ ίδηνπ λφκνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4012/2011 (Α’ 204). 

1.19. Σν άξζξν 33 ηνπ Ν.4608/2019 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147)». 

1.20. Σν άξζξν 56 ηνπ Ν.4609/2019 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147)». 
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2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1.   Σελ ππ’ αξηζ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 (ΦΔΚ 711 / η.Β΄ / 1998) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

Παπαγεσξγίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2.2.   Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο από 24-05-1991 ύκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 

Ιδξχκαηνο «Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1964 / 1991 (ΦΔΚ 146 / ηεχρνο Α΄ / 26-09-1991), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2.3. Σελ ππ’ αξηζ. Α2β / Γ.Π. 52363 / 14-07-2017 (ΦΔΚ 366 / 24-07-2017, Σεχρνο Y.O.Γ.Γ.) θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο, πεξί νξηζκνχ κειψλ ζην Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π.15568 / 02-03-2018 (ΦΔΚ 130 / 09-

03-2018, Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2.4. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ 

εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ. 3, Ν.3580/ 2007). 

2.5. Σελ ππ’ αξηζ. 57654/23.05.2017 (ΦΔΚ 1781/Β/2017) ππνπξγηθή απφθαζε «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.» 

2.6. Σν Π.Γ. 39 (ΦΔΚ 64 Α 04.05.2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 

2.7. Σελ ππ’ αξηζ. 1191/14.03.2017  (ΦΔΚ 969/22.03.2017) ππνπξγηθή απφθαζε “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 

350 ηνπ Ν.4412/2016”.  

2.8. Σελ ππ΄αξίζκ. 532ε / 14.02.2019 (ζέκα 19ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019. 

2.9. Σελ ππ’ αξ. 534ε/14.03.2019 (ζέκα 2ν.26) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην 2019.   

2.10. Σελ ππ’ αξ. 538ε/09.05.2019 (ζέκα 33ν) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: α) ε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηάληα (30) θιηλψλ Ννζειείαο, ειεθηξηθνχ ηχπνπ (CPV: 

39151000-5) θαη είθνζη δχν (22) θνκνδίλσλ ηξαπεδνηνπαιέησλ (CPV: 39151300-8), ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζηηθήο 

δαπάλεο 70.000,00 € κε  Φ.Π.Α. 24 %, ζε εθαξκνγή ηνπ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ έηνπο 

2019 θαη β) ε ηζφπνζε αλάιεςε ππνρξέσζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ χςνπο 70.000,00€, απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 (ΑΓΑ :ΧΝΣΦ469ΖΑΞ-ΓΦΣ). 

2.10.   Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

πλνπηηθό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηάληα (30) θιηλώλ Ννζειείαο, ειεθηξηθνύ ηύπνπ (CPV: 

39151000-5) θαη είθνζη δύν (22) θνκνδίλσλ ηξαπεδνηνπαιέησλ (CPV: 39151300-8), ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζηηθήο 

δαπάλεο 56.451,61 €  ρσξίο  Φ.Π.Α. 24 % ή 70.000,00 € κε  Φ.Π.Α. 24 %, ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ έηνπο 2019.  

 

1.       ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  ΣΖ  ΤΜΒΑΖ  

Ζ παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από  ηνλ ηαθηηθό πξνππνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ  (ΚΑΔ 7110).  

3.  ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΙΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ  

ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ  

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ 2606/2019 εκέξα Σεηάξηε 
 θαη ώξα 15:00. 

27/06/2019, εκέξα Πέκπηε 

 θαη ώξα 13:30. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ινγίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. 

4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΡΟ (Α΄) 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α΄) 

3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Β΄) 

4. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Γ’)  

5. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΣΔΤΓ* ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Γ’)  
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ, Πεξηθεξεηαθή νδφο Ν. Δπθαξπία 

Σ.Κ. 564 03, ηει. 2313-32.3115 θαη 2313 32.3119, κέρξη ηελ Σεηάξηε 26/06/2019 θαη ώξα 15.00 κ.κ. (κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη 

ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, 

ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ-ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα ηξηάληα (30) θιηλώλ Ννζειείαο, ειεθηξηθνύ ηύπνπ (CPV: 

39151000-5), κε πξνππνινγηζηηθή δαπάλε 49.800,00 € πιένλ ΦΠΑ 24% ή 61.752,00 κε ΦΠΑ 24% θαη είθνζη δύν 

(22) θνκνδίλσλ ηξαπεδνηνπαιέησλ (CPV: 39151300-8), κε πξνππνινγηζηηθή δαπάλε 6.651,61 ρσξίο ΦΠΑ 24% ή 

8.247,99 κε ΦΠΑ 24%.Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζε  

56.451,61 € ρσξίο  Φ.Π.Α. 24%  ή  70.000,00 € κε  Φ.Π.Α. 24 %, ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ  2019.  

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΚΑΣΑΡΣΙΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνκέα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.  

 Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε 

απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

1. Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 

ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

2.  Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

 

α.  Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο):  

1. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ)  [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν απνηειεί  ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016.  

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 

4412/2016, ην TEΤΓ  πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο απηνχο. Σν TEΤΓ 

απνηειεί ηελ επίζεκε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη 

πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. ην TEΤΓ πξνζδηνξίδεηαη ε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε 

ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 

Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε βάζε δεδν-

κέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ζην TEΤΓ πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ 

δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.  

Σν e_ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν  79Α  ηνπ Ν.4412/2016. 

Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint – ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ-eΣΔΤΓ» 

θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ .xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ ηελ ζρεηηθή απάληεζή ηνπο.  

2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% πεξίπνπ επί ηεο 

πξνζθεξζείζαο δαπάλεο αλά είδνο, πξν Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα :  

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΖ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ  ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ  
ΤΜΜΔΣΟΥΖ (2%) 

1 
ΣΡΙΑΝΣΑ (30) ΚΛΙΝΔ ΝΟΖΛΔΙΑ 

ΖΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
49.800,00 €    996,00 € 

2 
ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ (22) ΚΟΜΟΓΙΝΑ - 

 ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΔ 
6.651,61 € 133,00 € 

 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ,  ήηνη κέρξη 28.01.2020. 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 

93 ηνπ Ν.4412/2016) 

4. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ 

Ν.4412/2016) ήηνη Φ/Α ηεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ησλ 

ηπρφλ κεηαβνιψλ ή αληίζηνηρα Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ). 

 

Σα λνκηθά πξόζωπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ  2.α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

Α.  Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηψλ (Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ.), θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ 

πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ή απφ ηνπο ηδίνπο. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Α.Δ. ε ππνρξέσζε κε ηειεζίδηθεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Β.  Όζνλ αθνξά ζηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:  

Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ.:  

α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

       β)  Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ. & Ι.Κ.Δ.: 

       α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ  ηεο εηαηξείαο 

       β)  Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ν/νη δηαρεηξηζηήο/εο ηεο εηαηξείαο  
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Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.): 

      α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ  ηεο εηαηξείαο 

      β) Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 

Οη πλεηαηξηζκνί: 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.   

Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  Πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ,  ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί 

ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην 

πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

 

β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:  

ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δύν 

αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ 

θσηναληίγξαθν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

πεξηιακβάλεη: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην 

θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα 

ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα) ή δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε. 

2. Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκόξθσζε πξνο 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ θαη γεληθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα:  

α) Πηζηνπνηεηηθφ CE, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο,  

β) Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή/θαη ISO 13485 θαη 

γ) Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ππ' αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» 

(Φ.Δ.Κ. Β΄ 32/16-1-2004), ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά 

δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 
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ηελ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ    πξνζσπηθνχ  

ηεο  Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Βηνηαηξηθήο  Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν εμνπιηζκφο ζηελ 

ρξήζε θαη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.  

3.ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. Παξαδφζεηο, 

πκβάζεηο, Βεβαηψζεηο  Καιήο  Δθηέιεζεο θ.ά.). 

4.Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο 

απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή 

ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηερληθά κέζα, θ.ιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ 

κεηέπεηηα ζπληήξεζε θαη ηελ ελ γέλεη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ. γ) φια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πιηθνχ είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζρεδίαζεο θαηάιιεινπ γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε, εχρξεζηα θαη 

αζθαιή γηα ην πξνζσπηθφ θαηά ηε ρξήζε ηνπο,  δ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ 

νγδφληα (180) εκεξψλ θαη ε) ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ζη) εγγπψληαη ηελ 

απξφζθνπηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζη)ν 

ρξφλνο θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, δ)ηα  πξνζθεξφκελα είδε ζα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ (3) εηψλ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηπρφλ 

επηζθεπέο, ην θφζηνο εξγαζίαο  θαη νη απαηηνχκελνη πεξηνδηθνί έιεγρνη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο . 

 

5.Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ππνρξενχηαη επηπξνζζέησο λα δειψλεη πξνο ηνλ θνξέα 

φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο. 

6.Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα  δίδνληαη απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο), θαζψο θαη ζε θάζε άιιε ηερληθή απαίηεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο ε δηάξζξσζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζα 

αθνινπζεί ηελ δηάηαμε θαη ηελ αξίζκεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα έρεη ζαθείο θαη κνλνζήκαληεο 

παξαπνκπέο πξνο ηα ζπλππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα/εγρεηξίδηα θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν 
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θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

 Θα δνζεί ηηκή γηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 4ν ηεο 

παξνχζεο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ 

ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο 

κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

 ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Δπίζεο  

πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ην ππφ 

πξνκήζεηα είδνο θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

 Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληίηηκνπ ηνπ είδνπο πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο.  

 3.Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο  δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016. 

i. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80  ηνπ Ν.4412/2016, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 

 α)  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  

2)  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο.  

3)  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

4)  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
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β) Οη αιινδαπνί:  

1)  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν.4412/2016. 

2)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (β) ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

3)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 

επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ)   Σα λνκηθά πξόζσπα / ζπλεηαηξηζκνί (εκεδαπά ή αιινδαπά):  

1)  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

2)  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο  θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο.  

3)  Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ 

(Ι.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.  

4)  Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο 

έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), Ι.Κ.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

       δ)  Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  
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Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 

– κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο  εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξωηόηνππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ 

πξωηνηύπωλ ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014.Δπίζεο ηα  ηδηωηηθά 

έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θωηνηππία,  εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε 

δήιωζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Σα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηθπξσκέλα απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ επίζεκν κεηαθξαζηηθφ γξαθείν ή απφ δηθεγφξν. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). 

Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 

αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.4497/2017.  

Πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014 ή απιά θσηναληίγξαθα ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 

αθξίβεηά ηνπο, ππνγεγξακκέλε κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν,  άιιωο  επηθέξνπλ θπξώζεηο.  

 Μόλνλ ηα ηερληθά θπιιάδηα πιηθώλ (prospectus) κπνξνύλ λα είλαη ζηα Αγγιηθά. 

4. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ 

απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. Η έλλνηα ηεο 

πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Σν 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 1νπ  ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α'34).   

5.  Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 

θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
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ππάξρνπλ ζ’ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

6.  Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε 

νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ 

απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο,  

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016). Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα 

απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

7.  Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξώλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη έσο 22/01/2020 θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κνλνκεξψο, 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ., πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. Η ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

δηαθήξπμε. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο 

ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 97 

παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

8. Η αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςή 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί 

ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 

παξ. 3, 4, θαη 5 ηνπ Ν.4412/2016, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο.  

        ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζπγθξηηηθή ηηκή απηέο ζεσξνχληαη ηζφηηκεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θηήζεο. Αλ νη πξνζθνξέο 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηζφηηκεο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 90ν ηνπ Ν.4412/2016. Η θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

9. Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, 

θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο. 

10.Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία 

θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, έηζη φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Β’) ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ηνπ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο. Σν ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Η παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). 

Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ 

Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). Γηα ηνλ  έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο 

ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζα εθδνζεί κία κόλν απόθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κε ηελ νπνία ζα επηθπξσζνχλ ηα επί κέξνπο πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ έρεη εθδψζεη γηα θάζε 

ζηάδην αμηνιφγεζεο.  

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί.  

β) ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ  παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Η επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη 

νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηξεηο (3) εκέξεο λσξίηεξα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζηα δχν πξνεγνχκελα ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, γηα είδνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη 

απνξξηθζεί ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, ζεσξείηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη δελ αμηνινγείηαη.  

δ)     ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά : α) κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη β) ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 

πξνο έγθξηζε.  

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
από ηα πξαθηηθά αμηνιόγεζεο («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
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Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 8ν ηεο παξνύζαο. 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΙΜΖ 

1.  Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θαζψο 

θαη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, εθηφο ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ. 

2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δεζκεχεη ηνλ πξνκεζεπηή έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ. 

3.   Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4.   Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

5. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θάζε θχζεο αληαιιαθηηθψλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη 

ησλ ηαθηηθψλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Σν ζρεηηθφ εηήζην ηίκεκα 

ζα παξακέλεη ακεηάβιεην γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, κε 

επηδερφκελν αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο. 

6. Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ήηνη ε ηηκή ζύγθξηζεο ζα 

πξνθύςεη σο άζξνηζκα ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηνπ εμνπιηζκνύ, ζπλ ην θόζηνο ζπληήξεζεο γηα ηα πξώηα 

δέθα (10) έηε ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

1. Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν ή ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο είλαη απνδεθηέο κε βάζε 

ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.  

2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε 

αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε λα 

ππνβάιεη εληφο δέθα (10) εκεξώλ, απφ ηελ εηδνπνίεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηε 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηε δηαθήξπμε. Σα 

δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην 

φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

3. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα 

απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

4.  Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) 

εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη 

πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ.  
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5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαχξσζεο  ή δελ 

πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά 

ηνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

6.  Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, 

δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, 

παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

7. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ Πξνκεζεπηή κέρξη ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο 

αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

8. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ, δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο  

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Β΄ ηνπ Ν. 4412/2016 (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016). Η αζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο απνηειεί ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

Δηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ν.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ 

δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγώλ ζην Δζληθό Μεηξών Παξαγσγώλ (Δ.Μ.ΠΑ.) πνπ ηεξείηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016 

θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ 

αξηζκνύ Δ.Μ.ΠΑ. ηνπ ππόρξενπ παξαγσγνύ. Η κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρεη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.  

9. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ (DPO) ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ζπκθσλεί ζηηο ηζρχνπζεο Δπξσπαηθέο θαη Δζληθέο δηαηάμεηο πεξί ηνπ 

Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  (GDPR).  

ΑΡΘΡΟ 7ν   

ΔΓΓΤΖΔΙ          

1.  Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ είδνπο  ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην 

Φ.Π.Α. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίλεηαη ζε επξψ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ρξφλν ηεο πξνζθεξζείζαο εγγχεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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3. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, χςνπο 2,5% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πξν Φ.Π.Α., κεηά ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ηεο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαηφπηλ 

αηηηνινγεκέλνπ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ  8ν 
ΔΝΣΑΔΙ 

Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 

Γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα  επί ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

ηνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

ΑΡΘΡΟ 9ν 
ΠΛΖΡΧΜΖ 

1. Η εμφθιεζε γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) έσο έμη (6) κελψλ, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο  ππνγεγξακκέλν απφ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή 

ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

θ.ιπ.). 

2. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ λφκηκεο 

θξαηήζεηο:  

    Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο  

     ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγχεο (άξζξν 3 εδ. ε΄  

     πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007): 2,00% 

    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

   (Ν.4605/2019):                                                                                                                                  0,07% 

          πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

 

   Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.):                                                 0,06% 

          πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

                 πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαθξαηείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. 

θφξνο εηζνδήκαηνο.   

3. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο 

θ.ιπ., ή φηαλ άιινη παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ. 
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4. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη 

ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

ΑΡΘΡΟ 10ν 

      ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. 

Πεξίιεςε  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο: 

 ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ  

 HΜΔΡΖΙΑ ΣΟΠΙΚΖ 

θαη ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

 Δκπνξηθφ - Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 

 Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 

 Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 

 Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Γηα φ,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ λφκνη θαη δηαηάμεηο 

(Ν.4412/2016). 

Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

www.papageorgiou-hospital.gr θαη ζην ΚΗΜΓΗ.                                                                                                                                   

 

         Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. 

 

 

  

                                                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 

 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/
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ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ 

ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΪΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΔΗΓΟ  

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ : 

 

ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ & ΚΟΜΟΓΗΝΟ / ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

          Κιίλε λνζειείαο, ηξνρήιαηε, ειεθηξηθνύ ηύπνπ, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειε γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ λνζειεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

         Κνκνδίλν λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ γηα ηελ απνζήθεπζε εηδώλ ησλ λνζειεπνκέλσλ 

ζπλνδεπόκελν από αλεμάξηεηε ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο 

ζίηηζήο ηνπο.  

    Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα πξνο ηηο δηεζλείο 

θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο ζήκαλζε 

ελαξκόληζεο πξνο ηα νηθεία επξσπατθά πξόηππα CE (νδεγία 93/42 EEC, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2007/47/EC θαη ηζρύεη θιπ.). Θα πξέπεη αθόκε λα δηαηίζεληαη 

από αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015 ή/θαη ISO 13485:2016 ή 

ηζνδύλακε, πνπ λα δειώλεη όηη ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο 

απόθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/07.01.2004 («Αξρέο & θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 

πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ» – ΦΔΚ Β΄ 32/16.01.2004). 

 

          ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

         Α .  ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ 

             

    Ζ θιίλε λα είλαη  ζύγρξνλνπ ζρεδηαζκνύ ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΝ60601-2-

52 θαη λα δηαζέηεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη  ειεθηξνθίλεηε, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, από πιηθά πςειήο πνηόηεηαο, ειαθξηά γηα 

επθνιία ζηελ κεηαθίλεζε, κεγάιεο αληνρήο, θαηάιιειε θαη γηα αζζελείο κεγάινπ ζσκαηηθνύ 

βάξνπο (ηνπιάρηζηνλ 200 kg). 

2. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) ηκήκαηα (πιάηεο, ιεθάλεο, κεξώλ θαη 

πνδηώλ) από πιαζηηθό πιηθό αληηκηθξνβηαθήο ζύζηαζεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) νπσζδήπνηε 

λα είλαη θηλεηά. Γπλαηόηεηεο θηλήζεσλ: 

Tκήκα πιάηεο: ηνπιάρηζηνλ 65
0
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Σκήκα κεξώλ : ηνπιάρηζηνλ 20
0
  

Ρύζκηζε ύςνπο από 40 mm-80 mm πεξίπνπ 

Κιίζε Trendelenburg θαη Antitrendelenburg: ηνπιάρηζηνλ ± 12°. 

Nα επηηξέπεη ηελ πιένλ αζθαιή θίλεζε ηνπ αζζελνύο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα αζθαιείαο 

ΔΝ60601-2-52, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη αλ επηιέμεη ν ρξήζηεο. Σα θηλεηά ηκήκαηα λα 

απνζπώληαη εύθνια γηα πιύζηκν θαη απνιύκαλζε, ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ησλ 

ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. 

3. Να έρεη επηθάλεηα θαηάθιηζεο κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 200 Υ 90 cm πεξίπνπ. Να δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε επηθάλεηαο, γηα αζζελείο κε κεγαιύηεξν ύςνο.   

4. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηεο επηθαλείαο θαηάθιηζεο, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο ηεο θιίλεο 

λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηό γηα  λα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αθηηλνγξαθηώλ κε θνξεηό 

αθηηλνινγηθό κεράλεκα. 

5. Να δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο θαη ζηηο ηέζζεξεηο (4) γσλίεο ηεο. 

6. Σν ηκήκα πιάηεο, ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο αιιά θαη ην θξεβάηη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο 

νξηδνληηνπνίεζεο  κε κηα θίλεζε, ώζηε λα γίλνληαη ζηαζεξά  θαη άθακπηα γηα επείγνπζα ιήςε ηεο 

ζέζεο CPR ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.  Απηό λα γίλεηαη άκεζα, ειεθηξηθά κέζσ ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ αιιά θαη κεραληθά. 

7. Να δηαζέηεη θεληξηθό ρεηξηζηήξην γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ειέγρεη 

όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο θιίλεο θαη λα έρεη δπλαηόηεηα επηιεθηηθήο απνκόλσζεο (πεξηνξηζκνύ) 

νξηζκέλσλ θηλήζεσλ ηεο θιίλεο, ώζηε λα ππάξρεη δηθιείδα αζθαιείαο από κέξνπο ηνπ αζζελνύο. 

8. Να δηαζέηεη εθεδξηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα 

όιεο ηηο ειεθηξηθέο θηλήζεηο κέζσ επαλαθνξηηδόκελσλ ζπζζσξεπηώλ -κε έλδεημε θαηάζηαζεο 

θόξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή -ώζηε νη ειεθηξηθέο θηλήζεηο ηνπ θξεβαηηνύ λα γίλνληαη, αλ απαηηεζεί, 

ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο ζύλδεζε κε ειεθηξηθή παξνρή ή ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

9. Οη κεηώπεο θεθαιήο & πνδηώλ λα είλαη από πιαζηηθό πιηθό, πξνζζαθαηξνύκελεο γηα εύθνιε 

πξόζβαζε. 

10. Να δηαζέηεη πιατλά θηγθιηδώκαηα, αλαδηπινύκελα, κήθνπο ¾  από πιαζηηθό ή κεηαιιηθό πιηθό. 

11. Να δηαζέηεη δηπινύο, πεξηζηξεθόκελνπο, αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο, δηακέηξνπ 150mm πεξίπνπ, κε 

ζύζηεκα ηαπηόρξνλεο πέδεζεο θαη θαηεύζπλζεο.  

12. Να δηαζέηεη 2 ζέζεηο γηα ζηήξημε ζηαηώ  θαη 4 ζέζεηο γηα ζηήξημε δηαθόξσλ παξειθόκελσλ 

(νπξνθαζεηήξα θιπ) 

13. Σν ζηξώκα λα είλαη ζηηο αλάινγεο δηαζηάζεηο κε απηώλ ηεο θιίλεο θαη λα ιακβάλεη ηηο ζέζεηο ηεο 

ρσξίο παξακνξθώζεηο. Να θέξεη αδηάβξνρν, αληηβαθηεξηαθό θαη αεξνδηαπεξαηό θάιπκκα. 

Απαξαίηεην ην δηάγξακκα θαηαλνκήο πηέζεσλ από ην βάξνο ηνπ αζζελή. 

          Β.  ΚΟΜΟΓΗΝΟ / ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ 

1. Κνκνδίλν λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ κε αλεμάξηεηε ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα, ε νπνία λα 

πξνζαξκόδεηαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θνκνδίλνπ πξνο απνζήθεπζε όηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο λα κπνξεί λα απνζπάηαη γηα ηελ ζίηηζε ησλ αζζελώλ, ρσξίο λα 
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ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ θνκνδίλνπ. 

2. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δηπιό θαπάθη κε θελό ελδηάκεζν ρώξν, ζηνλ νπνίν ζα πξνζαξκόδεηαη ε 

ηξαπεδνηνπαιέηα, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ θνκνδίλνπ, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

ηξαπεδνηνπαιέηαο ζε απηό. 

3. Σν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα είλαη κεηαιιηθά, βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε επνμηθή βαθή. 

4. Να δηαζέηεη ζπξηάξη κε πξνζζαθαηξνύκελε πιαζηηθή ζήθε θαη ηειεζθνπηθνύο νδεγνύο θαη 

ληνπιάπη  κε πξνζζαθαηξνύκελν εζσηεξηθό ξάθη. 

5. Οη άλσ επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη από θαινππσηό πιηθό, 

αλζεθηηθό ζηελ ράξαμε θαη κε ππεξπςσκέλν ρείινο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηξεηο πιεπξέο. Οη 

πξνζόςεηο λα είλαη από ην ίδην πιηθό, κε έγρξσκε δηαθνζκεηηθή θάζα θαη αληηηξαπκαηηθέο 

ρεηξνιαβέο. 

6. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη πεξίπνπ 45 Υ 45 Υ 90 (ύςνο) cm. 

7. Οη δηαζηάζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαπεδίδηνπ λα είλαη πεξίπνπ 60 Υ 35 cm. 

8. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα ξπζκίδεηαη θαζ’ ύςνο κέζσ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ ζηαζεξνπνίεζεο 

(ηύπνπ button), λα έρεη εύξνο ξύζκηζεο πεξίπνπ 25 cm κέζσ πλεπκαηηθνύ κεραληζκνύ 

ππνβνήζεζεο. 

ΓΔΝΗΚΑ 

Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ (3) εηώλ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηπρόλ 

επηζθεπέο, ην θόζηνο εξγαζίαο θαη νη απαηηνύκελνη πεξηνδηθνί έιεγρνη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 

ηηο πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο έγγξαθε βεβαίσζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 

νίθν γηα ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα κία δεθαεηία. 

1. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο 

ησλ εηδώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε θύζεο αληαιιαθηηθώλ πξνιεπηηθήο θαη 

επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο θαζώο ησλ ηαθηηθώλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. Σν ζρεηηθό εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην γηα 

δέθα (10) ρξόληα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ, κε επηδερόκελν 

αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο. 

2. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο όιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ δεηνύληαη θαη λα ηεθκεξηώλνληαη κε ζαθείο παξαπνκπέο κέζσ ησλ 

ηερληθώλ θπιιαδίνπ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πξνζθνξά, κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 

ΠΟΟΣΖΣΔ  ΔΗΓΩΝ :  

ΚΛΗΝΔ : ΣΡΗΑΝΣΑ (30)  ΣΔΜΑΥΗΑ, 

ΚΟΜΟΓΗΝΑ / ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΔ:                              
ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ (22) ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

     ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ:  ΣΡΔΗ (3) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ……………………………………………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………………………………………….. 

Γ/λζε νδφο-αξηζκφο Σ.Κ. FAX) …………        Ηκεξνκελία έθδνζεο………………….. 

ΔΤΡΩ …………………………………. 

 

Πξνο: Σν Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ» 

 

ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ………………………………….. 

ΔΤΡΧ …………………………… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ 

………………………………..ππέξ ηεο επηρείξεζεο ……………………….…κε Α.Φ.Μ…………………… θαη Γ/λζε 

………………………………………………………. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ηελ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ……./…………….. δηαθήξπμή ζαο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 

……………….. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο 

ελ ιφγσ επηρείξεζεο θαζ’ φιν ηνλ  ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ζαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………………………………… 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………. 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. fax)             

                                                       

                                                                    Ηκεξνκελία έθδνζεο…………… 

                                                                    ΔΤΡΩ ……………………………. 

Πξνο  

Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ» ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟ   Ν. ΔΤΚΑΡΠΙΑ- 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚ 56403 

 

ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. ……………..….…… ΔΤΡΧ ………….… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ……….. (θαη 

νινγξάθσο)………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο 

επηρείξεζεο…………………………………………………………. κε  Α.Φ.Μ…………………… 

Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηε κε 

αξηζκφ ………………...ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(αξ. δηαθ/μεο ……./………) θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο …………..… ΔΤΡΩ 

απηήο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε  θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε  πέληε (5) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. ή ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ 

εκάο,  νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.  

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,  δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄:  ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ 

ΤΜΒΑΖ  ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ (30) ΚΛΙΝΧΝ ΝΟΖΛΔΙΑ, ΖΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ KAI ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ (22) 

ΚΟΜΟΓΙΝΧΝ ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΧΝ, ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ………………, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ "ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ", πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε, πεξηθεξεηαθή νδφο - Νέα Δπθαξπία, ΣΚ 56403, 

ΑΦΜ: 090074403, ΓΟΤ: Δ΄ Θεζζαινλίθεο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. Βαζίιεην Παπά, 

πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ" θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

………………………………….. πνπ εδξεχεη ……………………………………………………. ΣΚ 

…………………………… ΑΦΜ: ………………………., ΓΟΤ: ………………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 

………………………………..πνπ ζην εμήο -ράξηλ ζπληνκίαο- ζα θαιείηαη "ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ" ή "ΑΝΑΓΟΥΟ". 

Έρνληαο ππόςε: 

α)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

β)  Σελ ππ’ αξηζ.  Π07/2019 δηαθήξπμε. 

γ) Σελ απφ …………………….. πξνζθνξά ηεο δεχηεξεο ζπκβαιιφκελεο, ηελ νπνία θαηέζεζε ζηνλ δηελεξγεζέληα 

αλνηρηφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ.  

δ) Σελ ππ' αξηζ. …………………………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ  Ννζνθνκείνπ, κε 

ηελ νπνία ε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο ηεο επηθεθαιίδαο,  ζπκθψλεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξηάληα (30) θιηλώλ λνζειείαο, ειεθηξηθνύ ηύπνπ ή/θαη είθνζη 

δύν  (22) θνκνδίλσλ-ηξαπεδνηνπαιεησλ. 

1.2. Ωο ηηκή πξνκήζεηαο θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ ζπκθσλείηαη ην πνζφ ησλ  

…………………………………………………. πιένλ ΦΠΑ 24%, κε επηδερφκελν αλαπξνζαξκνγήο ή αλαζεψξεζεο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 2.Σόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

2.1    Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

Πξνκεζεπηή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ………………………… εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2.2.  Με ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε πιήξε  ιεηηνπξγία ζπληειείηαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

2.3.  Ωο πιήξεο εγθαηάζηαζε λνείηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη ε νινθιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ, γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  
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2.4.  Ο σο άλσ ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα ην αλψηεξν φζν ν αξρηθφο 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, εθφζνλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ παξάηαζε θαη ηνλ 

απνδεηθλχεη ν Πξνκεζεπηήο θαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2.5. Η παξάδνζε-παξαιαβή ζα γίλεηαη κε ηελ παξνπζία αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ν έιεγρνο ηεο 

πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα 

παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ζχκθσλα πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

παξαπάλσ επηηξνπήο. 

 

3.Πιεξσκέο - Κξαηήζεηο 

3.1. Η πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ ηεζζάξσλ (4)  έσο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

200 ηνπ Ν.4412/2016.  

3.2.  Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

i)   Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  (άξζξν 3 εδ. ε΄ πεξ. εε΄      

ηνπ  Ν. 3580/2007):  ………………………………………………………………………………………………..    2,0% 

ii)   Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4605/2019):   …………………………………….    0,07%                                                                                                                                        

        Επί τοσ ποσού της κράτησης αστής παρακρατείται τέλος ταρτοσήμοσ εκ ποσοστού 3%, πλέον εισυορά σπέρ 

Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, σπολογιζόμενοσ επί τοσ τέλοσς ταρτοσήμοσ.  

iii) Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.):  ………………………………………..    0,06%                                                                                                                                         

         Επί τοσ ποσού της κράτησης αστής παρακρατείται τέλος ταρτοσήμοσ εκ ποσοστού 3%, πλέον εισυορά σπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%, σπολογιζόμενοσ επί τοσ τέλοσς ταρτοσήμοσ.  

3.3.  Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ ΚΦΓ θφξνο εηζνδήκαηνο. 

3.4.  Ο Φ.Π.Α. επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

3.5.  Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Πξνκεζεπηή. 

3.6. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ ρνξεγεηή, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο 

ή φηαλ άιινη παξάγνληεο, άζρεηνη πξνο ην Ννζνθνκείν, ηελ πξνθαινχλ. 

 

                                    4.Μέηξα Αζθάιεηαο - Τπνρξεώζεηο αζθάιηζεο 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, 

πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθφζνλ νθείιεηαη ζε 

πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ. 
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Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

5.    Δγγπήζεηο – πληήξεζε - Αληαιιαθηηθά 

5.1.  Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο, ηελ ππ’ αξηζ. …………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο …………………………………… 

χςνπο …………………………………. ηζρχνο φζεο θαη ν ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ήηνη έσο  

……………………… απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο. Η εγγχεζε απηή δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε άιιε κεησκέλε θαηά 50%, σο εγγχεζε «θαιήο ιεηηνπξγίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ, κεηά ηελ επηηπρή 

δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα ηζρχεη γηα φιν ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηήο. 

5.2.  Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ παξνχζα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ……………….. εηψλ, απφ ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή ηνπο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

5.3.  ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνληαη πιηθά ή εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα θάζε πεξίπησζε 

επηζθεπήο, θαζψο επίζεο θαη νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ/ξπζκίζεσλ, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε εγγχεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, 

ψζηε ν εμνπιηζκφο λα ιεηηνπξγεί κε πςειή απφδνζε θαη αζθάιεηα.Πεξηιακβάλνληαη φια ηα αληαιιαθηηθά, θαη νη 

απαηηνχκελνη θαηά έηνο έιεγρνη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.  

5.4.  Ο ρξφλνο άθημεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε αλαγγειίαο βιάβεο είλαη ηξεηο (3) ψξεο απφ ηελ 

πξνθνξηθή ή γξαπηή εηδνπνίεζή ηνπ, εθφζνλ ε αλαγγειία δνζεί έσο ψξαο 13.00, άιισο ηελ 08.30 πκ ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο. 

5.5.  Γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ θαηά ηα σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο, κέρξη θαη ηελ ζπκπιήξσζε δέθα (10) 

εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη  ηελ 

πιήξε ηερληθή θάιπςε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η εηήζηα ακνηβή ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ πεξίπησζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ ………….. €, πιένλ ν εθάζηνηε λφκηκνο ΦΠΑ, πνπ παξακέλεη ζηαζεξή γηα φιε ηελ σο άλσ δηάξθεηα, 

επηδερφκελν κφλνλ εηήζηαο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, κε βάζε ηε κεηαβνιή ηνπ επίζεκνπ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή ηεο ΣηΔ. 

5.6. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ην 

Ννζνθνκείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (πρ. επηζθεπή απφ άιιν θνξέα ή αληηθαηάζηαζε), ζε 

βάξνο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

5.7.  Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηνλ απξφζθνπην εθνδηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά, θαζψο 

θαη ηελ πιήξε ηερληθή θάιπςε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 

5.8. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ηα εγρεηξίδηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπ.  

 

6. Κπξώζεηο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή 

6.1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o Πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, 
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παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

6.2. Ο Πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ: 

 Ο εμνπιηζκφο δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ. 

 πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

6.3. ηνλ Πξνκεζεπηή, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηoπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί 

ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 

ηνπ Ν.4412/2016. 

6.4. ε πεξίπησζε παξάδνζεο εμνπιηζκνχ ν νπνίνο παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα 

απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

6.5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμνπιηζκφο θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε 

θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

6.6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.4412/2016, o Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

7. Λνηπνί όξνη  

7.1. Σν ππφ πξνκήζεηα ζχζηεκα θαη φια ηα κέξε ηνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ρσξίο ειιείςεηο θαη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή θαη 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ ηνπο επξσπατθνχο ή/ θαη δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. 

 

7.3.  Ο Πξνκεζεπηήο αλαγλσξίδεη φηη ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ εηδηθεπκέλνπ θαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαιή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

7.4.    Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ν Πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη φηη ζε φια ηα ζηάδηα 

πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί νκνίσο, ηφζν θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο φζν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο 

θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

7.5.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. 

7.6.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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16 ηνπ λ.2939/2001. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη αξρηθά απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ 

δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθό Μεηξών Παξαγσγώλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. Ο αξηζκφο ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ είλαη ν ………………..  

7.7.    Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ (DPO) ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ζπκθσλεί ζηηο ηζρχνπζεο Δπξσπαηθέο θαη Δζληθέο δηαηάμεηο πεξί ηνπ 

Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  (GDPR).  

7.8.     Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, (α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, (β) ε 

ηερληθή θαη νη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη (γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

8. Δπίιπζε δηαθνξώλ - Δθαξκνζηέν Γίθαην 

8.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη 

απ’ απηήλ, κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζηελ 

εξκελεία απηήο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ζηελ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ απνθαλζεί επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν 

(2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηφηε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ. 

8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα 

ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

8.3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. Π07/2019 δηαθήξπμεο ηνπ 

δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά 

(Ν.4412/2016 θιπ.). Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε δχν (2) αληίγξαθα, αλά έλα εθ ησλ νπνίσλ έιαβε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο.  

     

  ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                                                         ΓΙΑ ΣΟΝ  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

 

            ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ                                                              ……………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ E΄: ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. Π07/2019) 

 

 

ε ζπλεκκέλν αξρείν ηεο δηαθήξπμεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

1. Τπφδεηγκα ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληππνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο  ηεο δηαθήξπμεο, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζηφ ηεο κέξνο . 

 

2. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο  ηεο δηαθήξπμεο, ζε κνξθή αξρείνπ .xml, ην νπνίν ζα 

κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο  Promitheus ESPDint  ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. (www.eprocurement.gov.gr), ηε 

ζρεηηθή απάληεζή ηνπο. 

http://www.eprocurement.gov.gr/

