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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                          
6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                            
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ-                                                                           
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
                                                                                
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ.ΝΤΕΝΤΕΣ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ ΑΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ13 
Τ.Κ. 24500   
ΤΗΛ: 2761360179 
FΑΧ :2761360189 

E-MAIL:theo.ntentes@gmail.com 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  1 /17 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ON LINE  Μ.Τ.Ν. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙ∆Α συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδας 
Κυπαρισσίας  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός (Πρόχειρος)   ∆ιαγωνισµός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία 15/12/2017 
Ηµέρα: Παρασκευή  Ώρα: 12:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν Μεσσηνίας , Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας 
ΑΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13 
ΤΚ. 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ON LINE  Μ.Τ.Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

Κωδικός Αριθµού Εξόδου 
(ΚΑΕ) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙ∆Α συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 45253600-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

59.999,99 € συµπ. ΦΠΑ  για τη Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας  

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  4 ΜΗΝΕΣ  

ΑΔΑ: ΩΣ8Ε46904Υ-2Η0
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α)Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) 
β)  Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) 
γ) Του Ν. 4052/1-03-2012 
δ)Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 

Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ε) Του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
στ)Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης           

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 
ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

θ)Την υπ’ αριθµ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-
10-94) 

ι)  Το κληροδότηµα Μαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου 
 
 
   2. Τις Αποφάσεις: 
2.1 Την µε  αριθµ. 4658/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2016) περί: «Έγκρισης Προγράµµατος 
Προµηθειών ,  Υπηρεσιών  και Φαρµάκων  (ΠΠΥΦΥ) των  Εποπτευόµενων Φορέων Υγείας  έτους 
2015, πιστώσεις 2016-2017 µε χρηµατοδότηση του από τον τακτικό προϋπολογισµό , το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων και λοιπές πηγές». 
2.2  Το αριθµ. πρωτ. 4972/06-10-2016  έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σύµφωνα µε το 
οποίο : «Τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι λοιποί φορείς Υγείας της παραγράφου 1 του αρ. 9 του Ν. 
3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισµό σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Ν. 4412/2016 
φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισµών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς 
(ΚΑΑ), τις προµήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόµενα στο νόµο αυτό». 
2.3  Την µε αριθµ. πρωτ. 212765/15-9-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου  ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου (∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών) για την εκτέλεση 
εφάπαξ σκοπού της Κοινωφελούς Περιουσίας µαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου 
2.4 Την µε αριθ. 3/20-11-2017 θέµα 1Ο απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας 
(Κληροδότηµα Μαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου)  µε θέµα : «Έγκριση της συγκρότησης επιτροπής 
διενέργειας του  διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος επεξεργασίας νερού on line της Μ.Τ.Ν 
της Ν.Μ Κυπαρισσίας  σύµφωνα µε τον Ν. 4024/2011 αρ. 26». 
2.5 Την µε αριθ. 3/20-11-2017 θέµα 2Ο απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας 
(Κληροδότηµα Μαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου)  µε θέµα : «Έγκριση της συγκρότησης επιτροπής 
παραλαβής του  διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος επεξεργασίας νερού on line της Μ.Τ.Ν 
της Ν.Μ Κυπαρισσίας  σύµφωνα µε τον Ν. 4024/2011 αρ. 26». 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού την προµήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ON LINE  Μ.Τ.Ν για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας) συνολικού προϋπολογισµού 48.387,09 € πλέον ΦΠΑ 
(24% ) 11.612,90€ ήτοι στο σύνολο  59.999,99€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο 
κατακύρωσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας – τιµής. 
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1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) ∆ιεύθυνση  
Αλ. Καλαντζάκου 13 τ.κ 24500 Κυπαρισσία τηλ. 2761360179 Φαξ. 2761360189 email. 
Theo.ntentes@gmail.com Πληροφορίες Θ.Ντέντες 
 
 
 
2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
 

 
Οι υποψήφιοι  Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις  14/12/2017, ηµέρα  

Πέµπτη 14:30µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ. Αλ. Καλαντζάκου 13 τ.κ 24500 
Κυπαρισσία:  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, ∆ιευθ.: 

Αλ. Καλαντζάκου 13 τ.κ 24500 Κυπαρισσία στις 15/12/2017, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα   
12:00π.µ. 
 
3. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού 

 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kyparissiahospital.gr)  
καθώς στην διαύγεια. 

 
 

4. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 
α) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 
ή τρίτα µέρη (Παράρτηµα ΙV). 
H υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.∆. διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 
www.eaadhsy.gr και hsppa.gr.   
 
β) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος νοµικού προσώπου (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω 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. 
 
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τουςi. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Νοσηλευτικής 
Μονάδας  
Κυπαρισσίας 

14/12/2017 
Ηµέρα Πέµπτη 
Ώρα 14:30 µ.µ 

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας 

15/12/2017 
Ηµέρα Παρασκευή 
Ώρα: 12:00π.µ. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
της παρ. α, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 

• Η αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
• ∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 

- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 
/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 
νόµιµα. 
Σηµείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία 
και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-
mail) όλων των µελών του. 
 
5. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την  
προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 25/04/2017, ηµέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα  
14:30µ.µ. 
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Εφόσον η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
 
6. Τρόπος σύνταξης προσφορών 
1.  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην ελληνική γλώσσα 

µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο 
και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο 
της προσφοράς. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),  
τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την  
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή 
(CD ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη 
εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών 
χαρακτηριστικών υλικού / λογισµικού κλπ.) τα οποία µπορεί να υποβληθούν µόνον εντύπως εφόσον 
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υπάρχει τεκµηριωµένη αδυναµία υποβολής τους σε ηλεκτρονική µορφή. 
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε 
ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς. 
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα  
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
7.Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο, 
που περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους βήµατα: 

• Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 
• Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 
• Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
• Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 
• Ανάδειξη αναδόχου 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
 

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής,  
η οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 
 
 
7.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ON LINE  Μ.Τ.Ν 
Τα κριτήρια αξιολόγησης οµαδοποιούνται σε δύο επί µέρους Οµάδες Κριτηρίων, την Οµάδα Α και την 
Οµάδα Β. Οι οµάδες αυτές µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε µιας στο σύνολο της 
βαθµολογίας, έχουν ως ακολούθως : 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ µε συντελεστή 
βαρύτητας οµάδας 70% στο σύνολο (εβδοµήντα τοις εκατό). 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ µε συντελεστή βαρύτητας οµάδας 
30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό). 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  : Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας αυτών 
 

ΟΜΑ∆Α Α  :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙ-

ΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi      

Κ1 

1.1 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

 

4% 

Κ2 1.2. ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  4% 

Κ3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: 
α. ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 

 

6% 
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Κ4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: 
β. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

6% 

Κ5 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: 
γ. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 

 

6% 

Κ6 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: 
δ. ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 

 

6% 

Κ7 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ  30% 

Κ8 
στ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΤΟΥ 
ΒΡΟΓΧΟΥ 

 
4% 

Κ9 
η. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΒΑΝΩΝ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 
4% 

Κ10 Θ. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ  2% 

Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο 70 % 

ΟΜΑ∆Α Β  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙ-

ΤΗΡΙΟΥ, βi 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi      

Κ14 Προσφερόµενος χρόνος εγγύησης      15% 

Κ15 Εκπαίδευση /Τεχνική υποστήριξη .      10 % 

Κ16 Χρόνος Παράδοσης  5 % 

Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο  30 % 

 
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :  
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 
Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς 
 
Μαθηµατικοί τύποι οικονοµικής αξιολόγησης για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού  
 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / ελέγχου των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υπολογίζει, τις ανοιγµένες τιµές σύγκρισης 
Λj των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα µε 
αύξουσα σειρά του Λj, λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το 
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τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω,  σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο : 

Κj   (Συγκριτική τιµή προσφοράς (µε βάση τον ορισθέντα µαθηµατικό τύπο) 
Λj = 

Uj (Τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς) 
 

όπου  

                                            Λj  =  Κj / Uj  
 
                                          (ΤΥΠΟΣ  1)      

 όπου :  

Λj      η Ανοιγµένη Τιµή Σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος,  όπως 
προκύπτει από τον τύπο (1) άνω  

K j       η Συνολική Τιµή Προσφοράς του j προσφέροντος η οποία δίδεται από τον τύπο : 
  
Kj    =  Π j   +  [ Σ j  *  0,75 ]  =  Π j    +  [ Τ1 j  *  (10-ρ j) ]   *  0,75     (ΤΥΠΟΣ 2) 
 
δηλαδή προκύπτει ως άθροισµά : 
  

α)  της προτεινόµενης τιµής προµήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία, Πj, όπως αυτή συµπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο : 
«ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, (ολογράφως), Π» του ΠΙΝΑΚΑ Π1 
του της διακήρυξης και περιέχεται στον επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
β)  της προτεινόµενης συνολικής τιµής πλήρους συντήρησης για µία δεκαετία, Σj, όπως 
αυτή συµπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ολογράφως), Σ» της στήλης 3 (χωρίς ΦΠΑ) και της 
γραµµής α/α 3, του ΠΙΝΑΚΑ Π2 της διακήρυξης, προκύπτει από τον τύπο : Σj = Τ1 j  *  
(10-ρ j) και περιέχεται στον επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  πολλαπλασιασµένη επί τον συντελεστή  0,75  

         όπου j = 1, 2 … αριθµός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει µέχρι  
αυτό το στάδιο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση  
Τ1j  είναι η ετήσια τιµή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος 
µετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο j προσφέρων 
και συµπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραµµή α/α 1) του πίνακα Π2. της 
διακήρυξης. 
ρj  η διάρκεια σε έτη της προτεινόµενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία 
πρέπει να αναγραφεί από τον j προσφέροντα στο πεδίο της στήλης 6 και της  γραµµής 
α/α 1, του πίνακα Π2 της διακήρυξης. 

Uj  η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος, όπως  
προκύπτει από τον Τύπο   U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (τύπος από την τεχνική 
αξιολόγηση ) 
  
Λj      η Ανοιγµένη Τιµή Σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος,  όπως 

προκύπτει από τον τύπο (1) άνω  
K j       η Συνολική Τιµή Προσφοράς του j προσφέροντος η οποία δίδεται από τον τύπο : 
  
Kj    =  Π j   (ΤΥΠΟΣ 2) 
 
δηλαδή προκύπτει ως : 
  

α)  της προτεινόµενης τιµής προµήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία, Πj, όπως αυτή συµπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο : 
«ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, (ολογράφως), Π» του ΠΙΝΑΚΑ Π1 
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΄ της διακήρυξης και περιέχεται στον επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Uj  η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος, όπως  προκύπτει 
από τον Τύπο  U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (τύπος από την τεχνική αξιολόγηση ) 
 

 
Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
µικρότερο λόγο της Συνολικής Τιµής Προσφοράς Kj προς την Συνολική Βαθµολογία της 
Τεχνικής Προσφοράς Uj δηλ. εκείνη µε την µικρότερη ανοιγµένη τιµή σύγκρισης Λj. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της Συνολικής Βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς Uj και προκρίνεται η προσφορά µε 
την µεγαλύτερη Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς.  
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του Έργου ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού 
Πίνακα.   

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 
Επισηµαίνεται ότι οι πίνακες Π1 και Π2 βρίσκονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης. 
 
7.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

1. Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003  ή νεότερο µε πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
2. Πιστοποιητικό  EN ISO 13485 : 2003 ή νεότερο  για την τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων  
3. Πιστοποιητικά σήµανσης CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ώστε να ικανοποιούνται οι 

αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει 
σήµερα  

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο για σχεδίαση 
,κατασκευή, εµπορία και συντήρηση συστηµάτων επεξεργασίας νερού 

5.  Πιστοποιητικό περιβαλλοντική διαχείρισης ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο για σχεδίαση 

,κατασκευή, εµπορία και συντήρηση συστηµάτων επεξεργασίας νερού 

6. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο για Σύστηµα διαχείρισης της Υγείας και της 
Ασφάλειας στην Εργασία 

7. Πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ΕΚ (Παράρτηµα V της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα), για συστήµατα καθαρισµού ύδατος για 

παραγωγή και αραίωση διαλυµάτων αιµοκάθαρσης 
8. Προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ειδικών τοπικών 

συνθηκών που επικρατούν στο Νοσοκοµείο 

9. Βεβαίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004) 

10. Έγγραφη Βεβαίωση του  προµηθευτή για την εγγύηση καλή λειτουργία του µηχανήµατος για 

δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον 
(10) συνολικά έτη, µε έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. 
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11. Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (µε επίσηµη µετάφραση  

σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσµευση 

εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών 
για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από 

την οριστική παραλαβή αυτού, ακόµα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του 

προµηθευτή µε τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προµηθευτή 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Β/16-1-
2004), άρθρο 1, παρ. 2, στις διατάξεις της Απόφασης αυτής, υπάγονται οι επιχειρήσεις, υπό 
οποιαδήποτε νοµική µορφή, στον κύκλο εργασιών των οποίων περιλαµβάνεται η διανοµή 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων είτε αποκλειστικώς είτε παραλλήλως, µε οποιεσδήποτε άλλες 
δραστηριότητες, εξαιρουµένων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων καθόσον αφορά τη διανοµή των παραγόµενων από τις ίδιες προϊόντων.   

 

 
8. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης.  
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, αφαιρουµένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο διαρκεί η 
σύµβαση. Η εγγύηση κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγυητική θα πρέπει να 
συνταχθεί  σύµφωνα µε την παρ.4 του αρ.72 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί  έκπτωτος, λόγω 
αδυναµίας του στην εκτέλεση της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης, αφού αντικατασταθεί µε  την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 
ποσού ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ . 
 
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
 
9. Ειδικοί όροι 
• Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

• Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 
στην προσφορά. 

• Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή χωρίς ΦΠΑ 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 
∆) Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ 

1. Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου τιµών 
όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών  (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει. 
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•  Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
10. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε 
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι 
δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες 
αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την 
προµήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των Προσφερόντων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, µετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε µία από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
7. δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
8.  Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί µε τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιµών, 

εφόσον αντιστοιχίζονται 
9. ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο του προβλεποµένου στην 
παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 120 ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την 
αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης 
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται 
 
• Προσφορές που κατατίθενται µετά την 14/12/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
 
• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της  ποσότητας . Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιµής. 

 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ηµέρες (120) . 
 

11. ∆ιοικητικές προσφυγές: 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση 
ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).  
 
12. Υπογραφή Σύµβασης:  
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προµήθεια είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή του άρθρου 13 της 
παρούσας διακήρυξης εφόσον απαιτείται, µαζί µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
� Φορολογική ενηµερότητα. 
� Ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί 
τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 
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13. Παράδοση και παραλαβή υλικών 
1. Το σύνολο της απαιτούµενης ποσότητας των υλικών του ενιαίου Τµήµατος, θα πρέπει να παραδοθεί  

συνολικά. Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στο κτίριο του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας). 

2. Η παραλαβή των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, θα πραγµατοποιηθεί 
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  
ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής.   

3. Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) µε µακροσκοπική εξέταση, β) Με χηµική ή µηχανική 
εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιµασία, δ) Με όλους ή µε όσους από τους 
παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε οποιονδήποτε άλλο 
ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση. Να επιλέγεται κατά 
περίπτωση για να είναι ορισµένος ο σχετικός όρος.   

4. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.  
5. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 

εντός τριών (3) ηµερών.   
6. Κατά τα λοιπά και σχετικά µε τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη  

διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  της  παρούσας  ισχύουν  οι 
διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016.   
 
14. Πληρωµή αναδόχου 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών , σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων σύµφωνα και µε το άρθρο 13. Η πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων του 
Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την 
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. 
Όλα τα τιµήµατα της  Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν 
υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης.  
 ∆εν προβλέπεται προκαταβολή καθεστώτος   
 
15. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.Καθ @ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας.  
2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.  
5.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προµήθεια, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.  
6. Ο Ανάδοχος 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  
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7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
  

16. Κυρώσεις-Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία: 

• Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 206 και 207, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε 
περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης του συµβατικού αντικειµένου, µε ευθύνη του Αναδόχου, 
µετά από τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Ανάδοχος έχει αιτηθεί 
εγκαίρως και λάβει αντίστοιχη παράταση, επιβάλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η είσπραξη του προστίµου γίνεται είτε µε παρακράτηση από την πληρωµή του Αναδόχου, είτε µε 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο τελευταίος δεν καταθέσει 
το απαιτούµενο ποσό. 
Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της. 
3.3.3.3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση  που έγινε στο όνοµά του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203, του 
Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 

4.4.4.4. Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, 
αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας), έχει 
λάβει πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της. 

 
� Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους 
µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της ∆ιακήρυξης 
(συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς 
κανόνα δηµόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
 
17. Ματαίωση:  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τµηµάτων του διαγωνισµού 
χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, 
µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου 
µε υποχρέωση την ανακοίνωση της µαταίωσης στους συµµετέχοντες. 
 
 
                                                    Ο Αναπλ. ∆ιοικητής 

   Του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας Ν.Μ Κυπαρισσίας 
 

 
 
 
                                               Παναγιώτης  Μπασάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι               ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  CPV:33193120-6  

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ME 
ΦΠΑ 

1 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ON LINE  

Μ.Τ.Ν 

1 48.387,09 € 48.387,09 € 59.999,99€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 48.387,09 € 59.999,99€ 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ON LINE  (ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) 

 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ M.T.N. του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  
Το σύστηµα θα χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία του νερού ύδρευσης του δικτύου 
Κυπαρισσίας  , µε σκοπό την παραγωγή νερού για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. 
Το σύστηµα επεξεργασίας νερού θα παρέχει επεξεργασµένο νερό υψηλής καθαρότητας, ιατρικά 
αποδεκτό, σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά για προετοιµασία διαλύµατος αιµοκάθαρσης από 
µηχανήµατα τεχνητού νεφρού EC Pharmacopoeia, “Water for dilutingconcentrated heamodialysis 
solutions”, Annex to the European Pharmacopoeia Fascicule 16. 
To σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από: 
1  ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
2  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
1.1 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
Η δεξαµενή στο χώρο επεξεργασίας νερού θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, λευκού χρώµατος 
και θα έχει: 

• Ανθρωποθυρίδα 

• Υποδοχές για σύνδεση των σωληνώσεων πλήρωσης, τροφοδοσίας, υπερχείλισης καθώς και 
κρουνό για την πλήρη εκκένωσή τους 

• Σύστηµα εξαερισµού 

• Αυτοµατισµό στάθµης για την εκκίνηση και παύση της παροχής νερού για την πλήρωσή της 
• Συναγερµό για στάθµη στο κάτω όριο 

• Σταθµοδείκτη 
 

Η απαιτούµενη χωρητικότητα της δεξαµενής είναι τουλάχιστον 9.113 lt.. {µέθοδος υπολογισµού: 
4h(3v*)+(0,25h)(6v*)} 
Στο σηµείο σύνδεσής τους θα υπάρχει βάνα ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποµόνωσης της 
δεξαµενής.   
 
1.2. ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
Τα πιεστικά συγκροτήµατα θα εξασφαλίζουν την αδιάκοπη και σταθερή τροφοδοσία του συστήµατος 
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µε νερό στην απαιτούµενη παροχή και πίεση. 
β.1. Πιεστικά συγκροτήµατα τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού 
Θα υπάρχει δίδυµο ανοξείδωτο πιεστικό µε inverter ( AISI 316) , µε αυτόµατο έλεγχο 
εναλλαγής λειτουργίας αντλιών, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη και σταθερή 
τροφοδοσία του συστήµατος µε νερό στην απαιτούµενη παροχή και πίεση. 
Θα τροφοδοτούν το σύστηµα επεξεργασίας νερού µε νερό προερχόµενο από τη δεξαµενή 
ακατέργαστου νερού. 
Το κάθε πιεστικό: 

• Θα αποτελείται από δοχείο και αντλία, ανοξείδωτη 316L ή από ατοξικό υλικό  

• Θα έχει παροχή νερού 4.050 lt{ µέθοδος υπολογισµού: 6v* } υπό πίεση 5 bar. 

• Τα πιεστικά θα λειτουργούν εναλλάξ µε αυτόµατο τρόπο. Θα δίνεται η δυνατότητα 
αποµόνωσης των αυτοµατισµών ώστε η λειτουργία να ελέγχεται χειροκίνητα. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
Τα εξαρτήµατα του συστήµατος επεξεργασίας νερού θα προέρχονται από τον ίδιο 
προµηθευτή και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από αρµόδιο 
κοινοποιηµένο οργανισµό (η αρµοδιότητα του οργανισµού θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό), που 
θα βεβαιώνουν ότι είναι σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
Ο προµηθευτής του συστήµατος θα υποβάλλει πιστοποιητικό ότι τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραµµές για την ορθή πρακτική διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θα έχει 
εκδοθεί από αρµόδιο κοινοποιηµένο οργανισµό (η αρµοδιότητα του οργανισµού θα αποδεικνύεται 
από πιστοποιητικό). 
Το σύστηµα επεξεργασίας νερού: 
Θα παρέχει νερό κατάλληλο για συσκευές αιµοκάθαρσης µε µέγιστες περιεκτικότητες σε ουσίες 
σύµφωνα µε τα πρότυπα, κατά σειρά προτεραιότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΑΜΙ. 
• Θα αποτελείται από: 
a) Τις συσκευές επεξεργασίας νερού 

i. Φίλτρα µηχανικά 
ii. Φίλτρα ενεργού άνθρακα 
iii. Αποσκληρυντή 
iv. Φίλτρα σωµατιδίων 
v. Σύστηµα αντίστροφης ώσµωση 
b) Το κεντρικό σύστηµα αυτοµατισµού λειτουργίας του συστήµατος επεξεργασίας νερού 
α. ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
Θα υπάρχουν 2 τεµάχια παράλληλα τοποθετηµένα από τα οποία το ένα θα είναι εφεδρικό. 
Το κάθε φίλτρο: 

• Θα είναι τύπου άµµου πολλαπλών στρώσεων. Τα υλικά των διαφόρων στρώσεων θα είναι 
ανθεκτικά στις τριβές και δεν θα προσδίδουν γεύση, οσµή και χρώµα στο νερό. 

• Θα έχει ικανότητα συγκράτησης σωµατιδίων, στην ονοµαστική του παροχή, µέχρι 10µm. 

• Θα διαθέτει δοχείο που: 

a) Θα είναι κατασκευασµένο από ατοξικό υλικό που δεν θα διαβρώνεται . 
b) Θα έχει πίεση: 
i. λειτουργίας την πίεση του δικτύου ύδρευσης και όχι µεγαλύτερη των 6 bar 
ii. δοκιµής 50% µεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου ύδρευσης 
• Θα διαθέτει αυτόµατη διαδικασία πλυσίµατος, µε ογκοµετρικό έλεγχο. Θα υπάρχει 
δυνατότητα να δοθεί εντολή για πλύσιµο και εκτός προγράµµατος, χειροκίνητα. Επίσης, 
αν η παραγωγική διαδικασία το απαιτεί, θα υπάρχει δυνατότητα να µη δοθεί καθόλου 
πρόγραµµα αυτόµατου πλυσίµατος αλλά η έναρξη του πλυσίµατος να γίνεται κατά 
βούληση. 

• θα διαθέτει δυο µανόµετρα έλεγχου INOX µε γλυκερίνη για έλεγχο της πτώσης πίεσης.    
• Θα έχει παροχή νερού 4.050 lt.. { µέθοδος υπολογισµού: 6v* } ανά φίλτρο , µε ταχύτητα 

διέλευσης < 15m/h από το  κάθε φίλτρο 
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• Θα υπάρχει διάταξη βανών  εισόδου – εξόδου για κάθε φίλτρο για την αποµόνωση του σε 
περίπτωση βλάβης 

Για τον έλεγχο των λειτουργιών του συστήµατος των 2 φίλτρων θα υπάρχει κατάλληλος 
αυτοµατισµός που επίσης θα διαθέτει: 
• Μνήµη για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής 
• Τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους για τη συνεργασία του µε το κεντρικό σύστηµα 

αυτοµατισµού. 

• Προγραµµατιστή ψηφιακού τύπου που θα ελέγχει την στήλη . 

• Pοοµετρητή µαγνητικού τύπου ξεχωριστό για κάθε στήλη. 

• Ψηφιακή οθόνη εγγραφής των λειτουργικών παραµέτρων  
 
 
β. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Θα υπάρχουν 2 τεµάχια παράλληλα τοποθετηµένα από τα οποία το ένα θα είναι εφεδρικό. 
Το κάθε φίλτρο: 

• Θα περιέχει ενεργό άνθρακα µε σκληρούς κόκκους που θα εξασφαλίζουν τη µακροζωία και την 
ανθεκτικότητά του στις τριβές. 

• Θα διαθέτει δοχείο που: 
a) Θα είναι κατασκευασµένο από ατοξικό υλικό που δεν θα διαβρώνεται 
b) Θα έχει πίεση: 
i. λειτουργίας την πίεση του δικτύου ύδρευσης και όχι µεγαλύτερη των 6 bar 
ii. δοκιµής 50% µεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου ύδρευσης 
• θα διαθέτει δυο µανόµετρα έλεγχου INOX µε γλυκερίνη για έλεγχο της πτώσης πίεσης.    
• Θα διαθέτει αυτόµατη διαδικασία πλυσίµατος, µε ογκοµετρικό έλεγχο. Θα υπάρχει δυνατότητα να 

δοθεί εντολή για πλύσιµο και εκτός προγράµµατος, χειροκίνητα. Επίσης, αν η παραγωγική 
διαδικασία το απαιτεί, θα υπάρχει δυνατότητα να µη δοθεί καθόλου πρόγραµµα αυτόµατου 
πλυσίµατος αλλά η έναρξη του πλυσίµατος να γίνεται κατά βούληση. 

• Θα έχει παροχή νερού 4.050 lt.. ..{ µέθοδος υπολογισµού: 6v* } ανά φίλτρο , µε ταχύτητα 
διέλευσης < 15m/h από το κάθε φίλτρο 

• Θα υπάρχει διάταξη βανών  εισόδου – εξόδου για κάθε φίλτρο για την αποµόνωση του σε 
περίπτωση βλάβης. 

 
Για τον έλεγχο των λειτουργιών του συστήµατος των 2 φίλτρων θα υπάρχει κατάλληλος 
αυτοµατισµός που επίσης θα διαθέτει: 

• Προγραµµατιστή ψηφιακού τύπου που θα ελέγχει την στήλη . 

• Pοοµετρητή µαγνητικού τύπου ξεχωριστό για κάθε στήλη. 

• Ψηφιακή οθόνη εγγραφής των λειτουργικών παραµέτρων 
• Μνήµη για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. 
• Τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους για τη συνεργασία του µε το κεντρικό σύστηµα 

αυτοµατισµού 

•  
 
γ. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 
Ο αποσκληρυντής: 
• Θα είναι δίδυµος, τύπου ρητινών κατιόντων. Οι ρητίνες θα έχουν ανθεκτικότητα στις 
τριβές, οµοιοµορφία κόκκων και θα είναι κατάλληλες για χρήση µε πόσιµο νερό. 

• Θα διαθέτει δοχεία που: 

a) Θα είναι κατασκευασµένα από ατοξικό υλικό που δεν θα διαβρώνεται  
b) Θα έχουν πίεση: 
i. λειτουργίας την πίεση του δικτύου ύδρευσης και όχι µεγαλύτερη των 6 bar 
ii. δοκιµής 50% µεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου ύδρευσης 
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• Η λειτουργία του θα είναι αυτόµατη µε ογκοµετρικό έλεγχο. Ο αυτοµατισµός λειτουργίας του επίσης 
θα διαθέτει µνήµη για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής καθώς και τις απαραίτητες 
εισόδους και εξόδους για τη συνεργασία του µε το κεντρικό σύστηµα αυτοµατισµού. 

• Θα παράγει νερό 0 βαθµών σκληρότητας 
• Θα έχει παροχή νερού 4.050 lt { µέθοδος υπολογισµού: 6v* } 

• Θα έχει ικανότητα παράγωγης  τουλάχιστον 18Μ3 νερού πριν περάσει σε αναγέννηση και 
ικανότητα 750 γαλλικών κυβικοβαθµών ανα στήλη 

• Θα διαθέτει αυτόµατη διαδικασία αναγέννησης µε NaCl. 

• Θα έχει κατάλληλο µέγεθος για να εκτελεί το πολύ 1 αναγέννηση για 16ωρη ταυτόχρονη 
λειτουργία όλων των συσκευών αιµοκάθαρσης. 

• Θα συνοδεύεται από πλαστικό δοχείο µε NaCl σε επαρκή ποσότητα για τουλάχιστον 10 
αναγεννήσεις. Το δοχείο θα έχει τις κατάλληλες διατάξεις για τη δηµιουργία διαλύµατος NaCl 
και για την πρόληψη υπερχείλισης. 

• Θα διαθέτει οπτική ένδειξη για την περίπτωση που το δοχείο NaCl δεν διαθέτει επαρκή 
ποσότητα NaCl 

 
δ. ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 
Θα υπάρχουν 2 τεµάχια παράλληλα τοποθετηµένα από τα οποία το ένα θα είναι εφεδρικό. 
Το κάθε φίλτρο: 

• Θα υπάρχει διάταξη βανών  εισόδου – εξόδου για κάθε φίλτρο για την αποµόνωση του σε 
περίπτωση βλάβης 

• θα διαθέτει δυο µανόµετρα έλεγχου INOX µε γλυκερίνη για έλεγχο της πτώσης πίεσης. 
• Θα αποτελείται από το ανταλλάξιµο στοιχείο του (φυσίγγιο) µε τη θήκη του καθώς και βαλβίδα 

εξαέρωσής του. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από ισχυρό αδιαφανές ατοξικό υλικό. 

• Θα έχει ικανότητα συγκράτησης σωµατιδίων, στην ονοµαστική του παροχή, µέχρι 5µm. 

• Θα έχει πίεση: 
i. λειτουργίας την πίεση του δικτύου ύδρευσης και όχι µεγαλύτερη των 6 bar 
ii. δοκιµής 50% µεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου ύδρευσης 

• Θα έχει παροχή νερού 4.050 lt.. { µέθοδος υπολογισµού: 6v* } 

 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει 2 αντίστροφες ωσµώσεις τοποθετηµένες σε σειρά και θα 
λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αυτόµατα η αδιάλειπτη τροφοδοσία όλων των 
συσκευών αιµοκάθαρσης µε επεξεργασµένο νερό, ακόµη και στην περίπτωση βλάβης της πρώτης ή 
της δεύτερης ώσµωσης. 
Οι µεµβράνες των ωσµώσεων θα είναι από πολυαµίδη και για θερµοκρασία εισερχόµενου νερού 
15οC, θα εξασφαλίζουν: 
 
Παραγωγή επεξεργασµένου νερού για την  1η µονάδα τουλάχιστον 2.025lt/h 
{ µέθοδος υπολογισµού: 3v* } 
Παραγωγή επεξεργασµένου νερού για την  2η µονάδα τουλάχιστον 1.350lt/h 
{ µέθοδος υπολογισµού: 2v* } 
 

• Απόρριψη διαλυµένων αλάτων µεγαλύτερη από 95% 

• Κατακράτηση κολλοειδών, βακτηρίων και κάθε είδους µικροοργανισµών, στα επίπεδα που 
ορίζονται για νερό τροφοδότησης συσκευών αιµοκάθαρσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την ΑΑΜΙ. 

Το σύστηµα θα διαθέτει: 
• Αντλίες υψηλής πίεσης πολυβάθµιες από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 316.  

• Εξοπλισµό για πλύσιµο και αποστείρωση των µεµβρανών των ωσµώσεων καθώς και του 
δικτύου διανοµής νερού στις συσκευές αιµοκάθαρσης. 
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• Αυτοµατισµό λειτουργίας που: 
a) Θα περιλαµβάνει τους απαραίτητους αυτοµατισµούς (µετρητές, ενδείξεις, προστασίες, 
συναγερµούς για τις διάφορές φάσεις λειτουργίας), τουλάχιστον για τη ροή, την αγωγιµότητα και την 
πίεση του νερού. 
b) Θα έχει δυνατότητα επιλογής λειτουργίας: 
i. Και των δύο ωσµώσεων στη σειρά.  
ii. Της πρώτης ώσµωσης 
iii. Της δεύτερης ώσµωσης 
 
Να είναι ένα ενιαίο λειτουργικά σύστηµα διπλής αντίστροφης ώσµωσης δύο σταδίων. Με απλό 
χειρισµό να µπορεί να λειτουργήσει µε τα δύο στάδια εν σειρά, ή µόνο το 1ο ή το 2ο στάδιο. Να 
λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία της µονάδας µε νερό, 
ακόµη και σε περίπτωση πλήρους αδυναµίας λειτουργίας της πρώτης ή  της δεύτερης ώσµωσης. Η 
µεταγωγή γίνεται αυτόµατα από κατάλληλη διάταξη ελέγχου (µικροϋπολογιστή). Η συνολική 
παραγωγή του συστήµατος θα ανέρχεται σε 1.350lt/h τουλάχιστον, ανεξάρτητα από τη διάταξη 
λειτουργίας (δύο στάδια εν σειρά, ή µόνο το 1ο ή το 2ο στάδιο), σε θερµοκρασία εισερχόµενου νερού 
20C και για ποιότητα νερού τροφοδοσίας δικτύου ∆.Ε.Υ.Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  
Η αποµάκρυνση σε διαλυµένα άλατα να είναι µεγαλύτερη από 95%. Επίσης, να κατακρατά το σύνολο 
σχεδόν των κολλοειδών βακτηρίων, πυρετογόνων και κάθε είδους διαλυτών οργανικών ουσιών, στα 
επίπεδα που ορίζουν η ευρωπαϊκή φαρµακοποιία και τα πρότυπα ΑΑΜΙ, για νερό αιµοκάθαρσης. Η 
παραγωγή και απόδοση να εξασφαλίζεται µε τις δυσµενέστερες συνθήκες, δηλαδή θερµοκρασία 
εισερχόµενου νερού (15 C). Το σύστηµα να ελέγχεται από µικροϋπολογιστή για όλες του τις 
λειτουργίες και να διαθέτει (για τις παραµέτρους ροής, αγωγιµότητας και πίεσης) τους απαραίτητους 
αυτοµατισµούς, προστασίες - µετρητές, ενδείξεις και συναγερµούς για τις διάφορες φάσεις 
λειτουργίας του. Να έχει οθόνη και πάνελ επικοινωνίας µε τον χειριστή στην ελληνική γλώσσα, ώστε 
να είναι δυνατή η µεταβολή των παραµέτρων λειτουργίας του, εάν αυτό είναι επιθυµητό. 
Κάθε µία αντίστροφη ώσµωση θα έχει ξεχωριστά ηλεκτρονικό πίνακα, µε ενσωµατωµένο PLC και θα 
ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας, δηλαδή προκατεργασία ακατέργαστου νερού, αφαλάτωση 
(αντίστροφη ώσµωση) και µετακατεργασία. Θα είναι κατασκευασµένος ειδικά για τον έλεγχο 
λειτουργίας εγκαταστάσεων αντίστροφης ώσµωσης και σύµφωνος µε τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πίνακα θα αναγράφονται και όλες οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας 
και οι συναγερµοί (alarm) µε ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις, ενώ θα υπάρχει και µιµικό 
διάγραµµα ροής για την υποβοήθηση των χειριστών. Επι ποινή αποκλεισµού να λειτουργεί µε 
χαµηλή τάση 24V και για λόγους ασφαλείας και να είναι ανεξάρτητος του πίνακα ισχύος. 
Ο κάθε συµµετέχων θα παρουσιάσει στην πρόταση του επί ποινή αποκλεισµού το σύστηµα ελέγχου 
αυτοµατισµού της µονάδος µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 
Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία της µονάδας αν 
ξεπεραστούν κάποια όρια ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα και: 
Το PLC θα διαθέτει:  

� Οθόνη επικοινωνίας µε τον χρήστη µε µηνύµατα στην Ελληνική γλώσσα. 
� Σε περίπτωση σφάλµατος, αυτό αναγράφεται στην οθόνη, ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος 

εντοπισµός της θέσης σφάλµατος.  
� Αποθηκεύει στη µνήµη τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία σφάλµατα που έχουν καταγραφεί, 

ώστε να µπορεί ο χρήστης να τα δει στην οθόνη. 
� Παρέχει σήµα εκκίνησης στην αντλία τροφοδοσίας της ώσµωσης 
� Ελέγχει όλη την προκατεργασία 
� Έχει ενσωµατωµένο ωροµετρητή και σύστηµα αυτόµατης προστασίας των 

µεµβρανών από αυτόµατη αύξηση της πίεσης και της επικόλλησης αλάτων σε αυτές 
κατά την εκκίνηση της αντλίας υψηλής πίεσης.  

� Έχει αυτόµατο σύστηµα προστασίας των µεµβρανών από υψηλή συγκέντρωση 
αλάτων συµπυκνώµατος κατά το σταµάτηµα του συστήµατος. 
Οι αντλίες υψηλής πίεσης της ώσµωσης να είναι κατακόρυφου τύπου, πολυβάθµιες 
ανοξείδωτες (AISI 316) και να οδηγούνται από µοτέρ ισχύος αναλόγου της ζητούµενης 
παραγωγής,  
Η λειτουργία του συστήµατος αντίστροφης ώσµωσης θα είναι η ακόλουθη: 
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Όταν υπάρχει σήµα έναρξης λειτουργίας, τότε το νερό τροφοδοσίας να οδηγείται στην αντλία του 
πρώτου σταδίου αντίστροφης ώσµωσης, η οποία θα προωθεί το νερό προς τις µεµβράνες του 
συστήµατος.  
Στις µεµβράνες θα γίνεται διαχωρισµός του εισερχόµενου νερού σε δύο ρεύµατα. Το νερό χωρίς 
άλατα (αφαλατωµένο νερό) και το νερό µε άλατα (συµπύκνωµα), το οποίο θα απορρίπτεται. Το 
αφαλατωµένο νερό θα οδηγείται στο δεύτερο στάδιο αντίστροφης ώσµωσης, όπου και εκεί θα 
οδηγείται στην αντλία του δευτέρου σταδίου αντίστροφης ώσµωσης και στις µεµβράνες όπου  
διαχωρίζεται σε αφαλατωµένο νερό και συµπύκνωµα.  
Το πρώτο στάδιο αντίστροφης ώσµωσης θα περιλαµβάνει: 

� Μεµβράνες από αρωµατικά πολυαµίδια µε πίεση λειτουργίας µέχρι 42 bar, 
� Πολυβάθµια ανοξείδωτη αντλία για παροχή νερού στη µεµβράνη µε πίεση µέχρι 14 bar, 
� Φίλτρα φυσιγγίων τελικής διήθησης ασφαλείας 
� Σύστηµα µέτρησης της πίεσης πριν και µετά τη µεµβράνη, 

 
� Τουλάχιστον οκτώ  (8) µεµβράνες αντίστροφης ώσµωσης, , τοποθετηµένες σε 

µεµβρανοδοχεία µε κατάλληλη υδραυλική σύνδεση. 
� Σύστηµα ρύθµισης της πίεσης στη µεµβράνη από 0 έως 14 bar, 
� Σύστηµα προστασίας της αντλίας από ανεπαρκή πίεση του νερού τροφοδοσίας. 
� Σύστηµα για αποστείρωση και καθαρισµό των µεµβρανών της. 
� Αντικραδασµικά έδρανα και στηρίξεις. 
� Στεγανό ηλεκτρικό πίνακα µε προστασία IP55, 
� Όλα τα απαραίτητα κουµπιά και ενδεικτικές λυχνίες, για την λειτουργία, το 

σταµάτηµα, τη χαµηλή πίεση και την αποστείρωση της µεµβράνης. 
� Ροόµετρα για µέτρηση του παραγόµενου και ανακυκλοφορούµενου νερού. 
� Σύστηµα GSM για ενηµέρωση µέσω αποστολής µηνύµατος σε κινητό 

� Πρωτόκολλα επικοινωνίας. 
� Θα συνδεθεί µε το BMS του νοσοκοµείου   

Το δεύτερο στάδιο αντίστροφης ώσµωσης θα περιλαµβάνει: 
• Μεµβράνες από αρωµατικά πολυαµίδια µε πίεση λειτουργίας µέχρι 42 bar, 

• Πολυβάθµια ανοξείδωτη αντλία για παροχή νερού στη µεµβράνη µε πίεση µέχρι 14 bar, 

• Φίλτρα φυσιγγίων τελικής διήθησης ασφαλείας 
• Σύστηµα µέτρησης της πίεσης πριν και µετά τη µεµβράνη, 

• Τουλάχιστον έξι (6 µεµβράνες αντίστροφης ώσµωσης,  
 τοποθετηµένες σε µεµβρανοδοχεία µε κατάλληλη υδραυλική σύνδεση. 

• Σύστηµα ρύθµισης της πίεσης στη µεµβράνη από 0 έως 14 bar. 

• Σύστηµα προστασίας της αντλίας από ανεπαρκή πίεση του νερού τροφοδοσίας. 
• Σύστηµα για αποστείρωση και καθαρισµό των µεµβρανών της. 
• Αντικραδασµικά έδρανα και στηρίξεις. 
• Στεγανό ηλεκτρικό πίνακα µε προστασία IP55. 

• Όλα τα απαραίτητα κουµπιά και ενδεικτικές λυχνίες, για την λειτουργία, το σταµάτηµα, τη 
χαµηλή πίεση και την αποστείρωση της µεµβράνης, 

• Ροόµετρα για µέτρηση του παραγόµενου και ανακυκλοφορούµενου νερού. 

• Σύστηµα GSM για ενηµέρωση µέσω αποστολής µηνύµατος σε κινητό 

• Πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

• Θα συνδεθεί µε το BMS του νοσοκοµείου   

 
Η ώσµωση θα παράγει τουλάχιστον 1.350lt/h νερού κατάλληλο για αιµοκάθαρση επεξεργαζόµενη 
το προϊόν της πρώτης αντίστροφης ώσµωσης. 
 

στ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 
Το σύστηµα θα φέρει ειδική στραγγαλιστική βάνα και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, µε τον οποίο θα 
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ρυθµίζεται αυτόµατα στα επιθυµητά όρια η πίεση στο κύκλωµα διανοµής ,ανεξαρτήτως της 
κατανάλωσης των µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης, διασφαλίζοντας την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία. 
 
η. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΒΑΝΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
Στον βρόχο διανοµής θα τοποθετηθούν δύο (2) βάνες εξ ολοκλήρου κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα ( AISI 316L) µε άκρα τύπου tri-clamp , για την άµεση περισυλλογή 
αποστειρωµένου δείγµατος προς χηµική και µικροβιακή ανάλυση. 
 
Θ. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Στο χώρο της µονάδας θα τοποθετηθεί οθόνη επί της οποίας θα καταγράφονται σε ON LINE σύνδεση 
όλες οι λειτουργικές παράµετροι της µονάδας επεξεργασίας Ναρού της ΜΤΝ και κάθε δυσλειτουργία 
µε ταυτόχρονη ειδοποίηση µε ηχητικό και οπτικό σήµα.  
 
Ι.  ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ  (ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ) 
 
Κ. ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΕΡΙΩ∆ΟΥΣ U.V. (ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ) 
 
 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Το παραγόµενο νερό θα πρέπει να διανέµεται ΟΝ-LINE σε σωληνώσεις διανοµής τύπου 
κλειστού βρόχου χωρίς την παρουσία ενδιάµεσων ή τελικών δεξαµενών και χωρίς να έρχεται 
σε επαφή µε τον αέρα. Η πίεση στο κύκλωµα διανοµής πρέπει να ρυθµίζεται αυτόµατα σε 
επιθυµητά όρια, ανεξαρτήτως της κατανάλωσης από το σύστηµα. Στο βρόχο θα τοποθετηθούν 
υποχρεωτικά και τουλάχιστον δύο ασηπτικές βάνες δειγµατοληψίας. Η ταχύτητα όντος του 
δικτύου του βρόγχου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  2M/sec  

2. Το σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρες, σε λειτουργία, χωρίς καµία επιπλέον 
επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο και το τυχόν απαιτούµενο κόστος για την εγκατάστασή του θα 
πρέπει να εµπεριέχεται στην τιµή προσφοράς. 

3. Όλες οι µονάδες του συστήµατος επεξεργασίας νερού (µε εξαίρεση τη δεξαµενή και το 
αντλητικό σύστηµα τροφοδοσίας), να είναι του ίδιου κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται η 
οµοιογένεια του συστήµατος 

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο για σχεδίαση ,κατασκευή, 
εµπορία και συντήρηση συστηµάτων επεξεργασίας νερού 

5. Πιστοποιητικό περιβαλλοντική διαχείρισης ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο για σχεδίαση 
,κατασκευή, εµπορία και συντήρηση συστηµάτων επεξεργασίας νερού 

6. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο για Σύστηµα διαχείρισης της Υγείας και της 
Ασφάλειας στην Εργασία. 

7. Πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ΕΚ (Παράρτηµα V της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα), για συστήµατα καθαρισµού ύδατος για παραγωγή και 
αραίωση διαλυµάτων αιµοκάθαρσης 

8. Προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ειδικών τοπικών 
συνθηκών που επικρατούν στο Νοσοκοµείο 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  
 
Για το σχεδιασµό της εγκατάστασης δίνονται τα πιο κάτω τεχνικά στοιχεία: 

α. Πίεση νερού στην είσοδο: 

• του συστήµατος επεξεργασίας νερού: 3-6 bar 

• της συσκευής αιµοκάθαρσης :  1,5 – 5 bar  

β. Κατανάλωση νερού Συσκευή Αιµοκάθαρσης: 

• κατά την κανονική λειτουργία:V= 45 lt/h (για τις συσκευές on line)/ανά µηχάνηµα  
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γ. ∆ιάρκεια κύκλου: 

• Αιµοκάθαρσης: 4 h 

• πλυσίµατος Συσκευή Αιµοκάθαρσης: 15 min 

δ. Ηλεκτρική ισχύς: 

• πιεστικού συγκροτήµατος δεξαµενής: 1,5 – 2,5 kW 

• φίλτρου (µηχανικού, ενεργού άνθρακα, σωµατιδίων): 0,5 kW 

• συστήµατος διπλής αντίστροφής ώσµωσης: 4- 5 kW 

ε. Παροχή νερού: 

V* = 45lt /ώρα x 15 µηχανήµατα = 675lit/h. 

• φίλτρου (µηχανικού, ενεργού άνθρακα, σωµατιδίων) και αποσκληρυντή:  

6xV*= 4.050 lit/h. 

• πρώτης συσκευής όσµωσης του συστήµατος διπλής αντίστροφης όσµωσης: 

 3xV*, = 2.025 lit/h. 

• δεύτερης συσκευής όσµωσης του συστήµατος διπλής αντίστροφης όσµωσης: 2xV*, = 1.350 

lit/h.. 

• του πιεστικού συγκροτήµατος : 6xV* = 4.050 lit/h  

• ∆εξαµενή : (4 h)x(3xV*)+(0,25 h)x(6xV*) = 4 x 2025 + 0,25 x 4050 = 8100 + 1012,5= 9112,5lt  

 
 
 
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.1. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του µηχανήµατος και 
να το 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 δε Νοσοκοµείο 
οφείλει να ελέγξει τη σχετική συµµόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του 
∆ηµοσίου. 
 

1.2. Η παράδοση-παραλαβή του µηχανήµατος (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 µηχανήµατος 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). Να 
κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων µετρήσεων και ελέγχου. 
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1.3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής στο Νοσοκοµείο για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προµήθεια µηχανήµατος, 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. Στην προσφορά θα αναφερθούν αναλυτικά παρόµοια µηχανήµατα που έχουν εγκατασταθεί 
και λειτουργούν σε Νοσοκοµεία, κλινικές κλπ., και αν τα µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από 
έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της προµηθεύτριας εταιρείας. 
 

1.7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά 
καθορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης σε ενενήντα(90) ηµερολογιακές 
ηµέρες. 
 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ. 
 
2.1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόµενα, µε την προσφορά στοιχεία, από τους «προµηθευτές», 
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 ∆ιακήρυξης, προκειµένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν 
πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωµένα-τεκµηριωµένα από τον αντίστοιχο µητρικό 
κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ ελάχιστον από τον επίσηµα αναγνωρισµένο στη χώρα µας θυγατρικό 
οίκο, 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. Επίσης θα υποβάλλει οργανόγραµµα µητρικού και θυγατρικού οίκου, το οποίο θα 
περιλαµβάνει υπηρεσίες (για τα αντίστοιχα είδη). 
‘Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08,ή 
EN ISO 13485:04,ή νεότερα , µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, µε πιστοποιητικό επίσηµου οργανισµού πιστοποίησης, το οποίο 
και κατατίθεται µε την προσφορά. 
α. Στοιχεία αόριστα ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 
Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οίκου κατασκευής δύναται να βεβαιώνει τα ανωτέρω περιγραφόµενα 
στοιχεία µε υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον του έχει δοθεί προς τούτο από τον Μητρικό 
κατασκευαστικό οίκο επίσηµη πρωτότυπη εξουσιοδότηση . 
β. Στο περιεχόµενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή 
εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – 
ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους 
«προµηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθµολόγηση, προµήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – 
εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίµων, εκπαιδευµένου 
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(τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ., θα περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά 
περίπτωση, του µητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου (∆/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του 
υπογράφοντος Νοµίµου Εκπροσώπου (όνοµα-ιδιότητα). 
 

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, και τα αντίστοιχα 
διακριβωµένα προς τούτο όργανα. 
 

2.2.2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του µηχανήµατος για δύο (2) 
τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 
διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά 
έτη, µε έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου.. Κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης το Νοσοκοµείο δεν θα ευθύνεται για καµία βλάβη του όλου µηχανήµατος προερχόµενη 
από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα εργατικά, 
ανταλλακτικά, υλικά, ηλεκτρικό σύστηµα, συστήµατος τροχών – πέδησης, συµπεριλαµβανοµένων 
µπαταριών, κλπ., ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκτός 
αναλωσίµων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται 
υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το µηχάνηµα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ότι δηλαδή 
ακριβώς προβλέπει το σχέδιο πλήρους σύµβασης. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 
 
 

2.2.3. Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. 
που θα παρακολουθείται και θα µονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκοµείου (ιατρό ή 
ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προµηθευτή. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα 
αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται 
τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax, οπότε και αρχίζει 
να µετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιµες 
ηµέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε µέρους του µηχανήµατος ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 

2.2.4. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο 
προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών µε 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 µηχανήµατος. 
 

2.2.5. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής 
υποχρεώνεται να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συστήµατος, µέχρι τη 
συµπλήρωση δέκα (10) ετών από της παράδοσης του µηχανήµατος σε κατάσταση λειτουργίας, 
έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αµοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική 
οικονοµική του προσφορά  
 

2.2.6.  Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του  µητρικού οίκου προς τον προµηθευτή, 
για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της 
απαιτούµενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσµευσης του οίκου κατασκευής για 
την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανήµατος, µε τους ίδιους ζητούµενους όρους 
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µέχρις συµπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον. 

 

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 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 – 
βαθµολογηθούν 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 ∆ηµόσια Υγεία µε την 
χρησιµοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων : 
 
α. Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – χειριστές – 
τεχνολόγους κλπ ) όπως και για τους τεχνικούς του  τµήµατος βιοϊατρικής τεχνολογίας , θα 
χορηγηθεί πιστοποιητικό ώστε να µπορεί να επεµβαίνει για 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 των Νοσοκοµείων 
(ιατρών  - τεχνολόγων – χειριστών κλπ ) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των 
δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης και επωφελέστερης εκµετάλλευσης και ανάπτυξης της 
απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής. 
 
 

3.3. Ο προµηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει επί πλέον µία ανάλογη 
εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την  καταβολή πρόσθετης αµοιβής για τυχόν 
επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού  (ιατρών,  
χειριστών και βιοϊατρικών µηχανικών) 
 

3.4.Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 3.2. πρέπει 
στην προσφορά να υπάρχει έγγραφο του µητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του 
εξειδικευµένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και µε τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο3. 
 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

4.1. Τα ανταλλακτικά συµπεριλαµβανοµένων ,ακτινολογικών λυχνιών - ψηφιακών ανιχνευτών  
ηλεκτρικό σύστηµα, συστήµατος τροχών – πέδησης, συµπεριλαµβανοµένων µπαταριών, κλπ. 
(όποια από αυτά υπάρχουν ), περιλαµβάνονται οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε τα 
πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, στην προσφερόµενη ετήσια τιµή συντήρησης. 
Αναλώσιµα είναι µόνο τα µέσα αποθήκευσης( dvd’s , cd’s,)  ,τα ραδιοφάρµακα , και 
σκιαγραφικά(όποια από αυτά υπάρχουν ),. 
 

4.2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διάθεση ανταλλακτικών, ως και των 
αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των πολυθρόνων, επί 
δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη.  
 

4.3. Στην τεχνική προσφορά, πέρα από την βασική σύνθεση των προσφερόµενων ειδών θα 
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά - αναλώσιµα για την λειτουργία 
τους. 
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5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
5.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται στην οικονοµική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριµένη 
ετήσια τιµή των εξόδων πλήρους συντήρησης (ως 4.1 ανωτέρω), οπωσδήποτε µε ποινή 
αποκλεισµού, για το πρώτο έτος, µετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
(ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά 
περίπτωση). Στη συνέχεια η τιµή να αναπροσαρµόζεται-αναθεωρείται ετήσια, ως κατωτέρω 
αναφέρεται, µέχρι συµπληρώσεως συνολικά δεκαετίας. 
 

5.2. Οι προσφερόµενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιµές για συντήρηση ή για προµήθεια θα 
πρέπει να είναι συγκεκριµένες και να αναθεωρούνται-αναπροσαρµόζονται, ανά έτος, µέχρι τη 
συµπλήρωση δεκαετίας, µε συγκεκριµένο αντίστοιχο ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση, 
ετήσιας προσαύξησης επί των αρχικών τιµών, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκάστοτε 
επίσηµο πληθωρισµό του προηγούµενου έτους της Ε.Σ.Υ.Ε. 
 

5.3. Οι οικονοµοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν 
αφορούν σε παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισµό, για µια δεκαετία, των συνολικών εξόδων 
συντήρησης και λειτουργίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις επιµέρους 
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, ως προς τα περιλαµβανόµενα στη συντήρηση και ως προς τα τεχνικά 
στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η 
αξιολόγηση-βαθµολόγηση των τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαµόρφωση 
συµψηφιστικά της συνολικής ενδεικτικής τιµής συντήρησης-λειτουργίας, για µια δεκαετία. 
 

6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
 
6.1 Κατά την αξιολόγηση – βαθµολόγηση των προσφορών καταρτίζεται, για κάθε αποδεκτή 
προσφορά, ισοδύναµη συγκριτικά σύνθεση του προσφεροµένου είδους, η οποία οφείλει να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και µε βάση αυτή τη σύνθεση, διαµορφώνεται µετά το 
άνοιγµα  των οικονοµικών προσφορών, η  αντίστοιχη ισοδύναµη συγκριτική τιµή προµήθειας του 
είδους. 
Η ισοδύναµη συγκριτική τιµή προµήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε λειτουργία, θα ληφθεί 
υπόψη, ως θα διαµορφωθεί στην οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών. 
 

6.2 Η συνολική ενδεικτική τιµή, της πλήρους συντήρησης, για δέκα συνολικά έτη, µε βάση 
υπολογισµού την προσφερόµενη τιµή Τ1 για το πρώτο έτος µετά την λήξη της εγγύησης θα 
ληφθεί υπόψη στην οικονοµική αξιολόγηση (χωρίς τις αντίστοιχες προσφερόµενες ετήσιες 
προσαυξήσεις – αναθεωρήσεις) κατά 0,75 του συνολικού για δέκα έτη ποσού, προκειµένου οι 
µελλοντικές δαπάνες να αναχθούν σε παρούσες αξίες. 
 

6.3 Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιµή, η οποία προκύπτει ως άθροισµα : 
α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής προµήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία, ως προαναφέρθηκε, 
β) της ενδεικτικής συνολικής τιµής (οπωσδήποτε για δέκα συνολικά έτη και ανεξάρτητα του 
χρόνου κλπ. Όρων εγγύησης) της αντίστοιχης συντήρησης και λειτουργίας, ως προαναφέρθηκε, 
κατά 0,75  
Θα ληφθεί υπόψη και θα συµµετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης της συµφερότερης προσφοράς 
σε συσχετισµό πάντοτε µε την, κατά προσφορά, σταθµισµένη βαθµολογία 
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7. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
7.1 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει µε 
ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκµηριωµένες και 
δεόντως υπογεγραµµένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων 
κλπ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Τα στοιχεία των προσφεροµένων µηχανηµάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένα ώστε 
να παρέχεται η ευχέρεια βαθµολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφεροµένων ειδών, σε σύγκριση µε τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης των 
ποιοτικών, ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτηµάτων των ειδών, ως επίσης των 
εγγυήσεων, της τεχνικής υποδοµής για παροχή υπηρεσιών και αποθήκευση – προµήθεια 
ανταλλακτικών ή αναλωσίµων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές 
ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ. 
 

7.1.1  
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συµµετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για 
τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφεροµένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό 
προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για 
ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει απαραίτητα:  
α. Να είναι πρωτότυπες του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι 
τοπικού αντιπροσώπου ή άλλου εκπροσώπου) 
β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νοµίµου εκπροσώπου 
(τίτλος, ∆/νση, τηλ/νο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και 
γ.  Να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
 

7.1.2. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κλπ. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, για τεκµηρίωση, θα χαρακτηρίζονται µε ουσιώδεις αποκλίσεις και θα 
αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 
7.2. Οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να καταθέσουν µε την 
προσφορά και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO, (ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:04)ή νεότερα , 
µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως ισχύει σήµερα) καθώς και τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε την ∆Υ8/1348/04. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:   Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1   

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                 (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  / 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προµήθεια    ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ON LINE  Μ.Τ.Ν.» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕ-
ΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ 
€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθµητικώς) 

∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 
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1 
 

   

2 
 

   

 
 

   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. 
(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 στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην διακήρυξη)   

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α.                                                         
(ολογράφως) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.    % ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ µε Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ                  
(αριθµητικώς) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ µε Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ                                    
(ολογράφως) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ηµεροµηνία 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2   
(ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  /2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προµήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ON LINE  Μ.Τ.Ν.» 
» 

1 2 3 4 5=3+4 6 

 
α/α 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕ
Σ ΤΙΜΕΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ** 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  σε 
€,  χωρίς  ΦΠΑ   

 
Φ.Π.Α  24% 

σε € 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕ
Σ ΤΙΜΕΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ**  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
σε €,  µε Φ.Π.Α. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ 
ΕΤΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
,  ρ*** 
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1 
  ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 
Τ1      ( ΓΙΑ ΤΟ 

1ο  ΕΤΟΣ * )  
    

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   

****    
(αριθµητικώς) 

    

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

****    
(ολογράφως) 

    

4 
Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / 
Ηµεροµηνία 

 

 
*     1ο ΕΤΟΣ : Νοείται το πρώτο έτος µετά την λήξη της προτεινόµενης περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας.  
       Τ1 είναι η ετήσια τιµή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος µετά την 

λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο διαγωνιζόµενος και συµπληρώνει στο 
αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραµµή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2. 

**  Τιµές οι οποίες περιέχουν οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού, τα ανταλλακτικά (αµεταχείριστα, 
συµπεριλαµβανοµένων ακτινολογι-κών λυχνιών, ψηφιακών ανιχνευτών, ηλεκτρικού συστήµατος, 
συστήµατος τροχών – πέδησης, συµπεριλαµβανοµένων µπαταριών κλπ.)(ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ), µαζί µε τον παρελκόµενο εξοπλισµό  και µαζί µε τα πάσης φύσεως 
υλικά και εργατικά και ανεξαρτήτως αριθµού εξετάσεων το χρόνο, καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη.  

***    ρ = η διάρκεια σε έτη της προτεινόµενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να 
αναγραφεί από τον διαγωνιζόµενο στο πεδίο της  στήλης 6, και της  γραµµής Α/Α 1, του παρόντος 
πίνακα Π2.  

****  Αναγράφεται από τον διαγωνιζόµενο η συνολική τιµή πλήρους συντήρησης – επισκευής για τα 
προτεινόµενα έτη συντήρησης, αρχής γενοµένης από την λήξη της προτεινόµενης περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας και µέχρι την συµπλήρωση δέκα ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 
του µηχανήµατος. Η συνολική αυτή τιµή θα πρέπει να προκύπτει από τον τύπο : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ = 
Τ1  Χ  (10-ρ). Η τιµή αυτή αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως (γραµµές 2 και 3 αντίστοιχα), 
τόσο στα πεδία της στήλης 3 (τιµές χωρίς ΦΠΑ) όσο και στα πεδία της στήλης 5 (τιµές µε ΦΠΑ) του 
παρόντος πίνακα Π2.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:         
    

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαii  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ] 
- Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία Τ.Κ 24500 
- Αρµόδιος Υπάλληλος επικοινωνίας Πόταρη Γεωργία Γραφ. Προµηθειών 
-Τηλέφωνο 2761360170 
-Ηλ. Ταχυδροµείο : gpotari@noskypar.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [45253600-1] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  ON LINE  Μ.Τ.Ν 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [Προχ.1/2017] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιiii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiv; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ� 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι [  ] Όχι [ ] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογοvi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςvii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix· 

• δωροδοκίαx,xi· 

• απάτηxii· 

• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίαςxiv· 

• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv; 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη  
συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 

[] Ναι [] Όχι 
 
[…...........] 
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ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: [……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, 
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι 
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που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
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ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής 
xxxiii: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……],[……][…]νόµισµα 
∆εν απαιτείται συµπλήρωση του πεδίου 1β 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
. 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
  
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxiv, ο οικονοµικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή 
ιδιωτικούςxxxv: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά ηµεροµ
ηνίες 

παραλήπτ
ες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxvi, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευµένη µε παραποµπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
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στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
τα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στo  Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας 
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(Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
 των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο Μέρος ΙΙ,  Μέρος ΙΙΙ και Μέρος ΙV α, του  

παρόντοςΤυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς του  Συνοπτικού  
(Πρόχειρου)διαγωνισµού την προµήθεια  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ON LINE  Μ.Τ.Ν. 

 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας)µε αρ. 
διακήρυξης Προχ.1/2017. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:        ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ………………………………………  
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………...  
Προς το «……………………………………..…» (πλήρη στοιχεία)  
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. …………………………..  
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………..……………  
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) …………………………… 
οδός ……………………………………………...….. αριθ. ……………. ως Ανάδοχος πρόκειται να 
συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, Σύµβαση µε αρ……….., που θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου 
…………………………..…………………………………………….., συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
.…..% ΕΥΡΩ………………………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. Προχ. 1/2017 
∆ιακήρυξης «……………………….») και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη Σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή 
η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 
5% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………………....  
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ 
της εταιρείας …………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 
1) …………….…………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης 33 ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε 
τρεις (03) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και 
χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της Σύµβασης, κάθε ποσό 
που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσηµου.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε υποχρέωσή µας που απορρέει 
από την παρούσα.  
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.  
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

  

ΠΡΟΣ  

..........  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ  

  

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για 
ποσό ευρώ  
......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή λειτουργία του έργου της 
υπ΄αριθµ. …… Σύµβασης µεταξύ της .................... και της ..................  

• Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 
ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 
852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που 
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

• Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του 
ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε.  

3.Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης 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 την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.  

4.Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να 
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την 
άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

5.Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:       

  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 
 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ. 2761360170                          
FAX. 2761360189    
   
                                                                   Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

Στην Κυπαρισσία  σήµερα …………………….. ηµέρα …………………… στα Γραφεία του 
Γενικού  Νοσοκοµείου Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 
ι. Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ως Ν.Π.∆.∆. του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει στον Αντικάλαµο Μεσσηνίας και εκπροσωπείται στο 
παρόν από το κ. Παναγιώτη Μπασάκο Αναπλ.  ∆ιοικητής της  Νοσηλευτικής Μονάδας 
Κυπαρισσίας κάτοικο Καλαµάτας.   

 
ιι. Αφετέρου από την εταιρεία « …………………………………………….» µε ΑΦM 

…………………………. που εδρεύει …………………………. ..τκ ………………. τηλ. 
……………………… fax  …………………….. email: ……………………… εκπροσωπείται στο 
παρόν από τον νόµιµο εκπρόσωπό της κ. ……..………κάτοικο ………….……… 
Συµφωνήσαµε και συναποδεχθήκαµε τα κάτωθι: 

 
Την µε  αριθµ. 4658/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2016) περί: «Έγκρισης Προγράµµατος 
Προµηθειών ,  Υπηρεσιών  και Φαρµάκων  (ΠΠΥΦΥ) των  Εποπτευόµενων Φορέων Υγείας  έτους 
2015, πιστώσεις 2016-2017 µε χρηµατοδότηση του από τον τακτικό προϋπολογισµό , το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων και λοιπές πηγές». 
Την   µε αριθµ. πρωτ. 212765/15-9-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου  
∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου (∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών) για την εκτέλεση εφάπαξ σκοπού της 
Κοινωφελούς Περιουσίας µαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου όπου εγκρίθηκε  η διενέργεια Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού (ΠΡΟΧ. 1/2017) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, για τέσσερις (4) µήνες για την 
ανάδειξη αναδόχου………………………….. για τις ανάγκες του Γενικού  Νοσοκοµείου Μεσσηνίας, 
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.999,99€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 
 
Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις ……………….. µε την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας 
εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 3/20-11-2017 θέµα 1Ο  Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου 
Κληροδοτήµατος Μαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου  και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των 
ανωτέρω συµβαλλοµένων. 
 
 

• Στην µειοδότρια εταιρεία ……………………………. ως ο κάτωθι πίνακας: 

.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

                               Αριθ. Συµβ.:   
                                  ΠΠΥΥ  
                                  ΚΑΕ  
             CPV:  
                                 Α∆Α:  

                                 Α∆ΑΜ:  
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                                                      ΑΡΘΡΟ 1                                                       

                                                         Γενικοί Όροι 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα 
προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
 
                                                           ΑΡΘΡΟ 2 
                                             Αντικείµενο της Σύµβασης 
2.1 Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η προµήθεια ……………………………………………... 
Συγκεκριµένα: 

………………………………………………………………………………………. 

 

2.2.Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 
καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήθειας και κατισχύει κάθε άλλου 
εγγράφου. 
2.3.Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του ∆.Σ. της 
προµήθειας στον Ανάδοχο, στην ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.  
                                                            
                                                           ΑΡΘΡΟ 3 
                              Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 
 Ως τόπος εκτέλεσης των προµηθευόµενων ειδών ορίζεται  το Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 
………………………………………). 
 
                                                           ΑΡΘΡΟ 4 
                                Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής 
4.1. Η παραλαβή των πολυθρόνων,  θα πραγµατοποιηθεί εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία 
στο χώρο του φορέα, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη, από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
4.2. Ο ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος τη µεταφορά και την εγκατάσταση των πολυθρόνων στο χώρο 
τοποθέτησης και παραµονής του, µε βάση τη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισµούς. 
 
4.3. Κατά τα λοιπά και σχετικά µε τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο 
αφορά τη  διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  της  παρούσας  
ισχύουν  οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν. 4412/2016.   
 
                                                           ΑΡΘΡΟ 5 
                                  Αµοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωµής 
5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας θα ανέρχεται στο ποσό των 
………………………. Ευρώ (………….. €), πλέον ΦΠΑ 24% ………………………………………. 
λεπτών (………€) όλων των νοµίµων φόρων και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά 
…………………… ευρώ και ……………. λεπτά (……………€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος Μαρίνας Αριδά συζ. Αναστασίου. 
5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
5.3 Οι πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν σε ευρώ (€), µε την προσκόµιση των νόµιµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωµής. Κατά τα 
λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
5.4 Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου: 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του συστήµατος  σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος. Η πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων του Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί 
µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  
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5.5 Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος) παραµένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης.  
5.6. ∆εν προβλέπεται προκαταβολή. 
 
                                                            ΑΡΘΡΟ 6 
                                             Υποχρεώσεις Αναδόχου  
6.1. Καθ @ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας.  
6.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
6.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.  
6.5.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προµήθεια, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.  
6.6.Ο Ανάδοχος 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  
6.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
 
                                                        ΑΡΘΡΟ 7  
                                    Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου  
 7.1. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης  του  χρόνου  τυχόν  παράτασης  που  χορηγήθηκε  µε αίτηµα  του  Αναδόχου  πλην  των 
περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας  ή  παράτασης  µε  αίτηµα  της αναθέτουσας  αρχής,  επιβάλλεται 
πρόστιµο  5%  επί  της  συµβατικής  αξίας  της  ποσότητας  
που  παραδόθηκε  εκπρόθεσµα.  Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των 
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
7.2. Κατά  τον  υπολογισµό  του  χρονικού  διαστήµατος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  
παράδοση  ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  
7.3. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό  πληρωµής  του  προµηθευτή  
ή,  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  µε  ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.   
7.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά 
σε όλα τα µέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
7.5. Για την απόρριψη συµβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
7.6. Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
Σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
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αρµοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 
 
                                                              Άρθρο 8 
                                                   ∆ιάρκεια σύµβασης 
 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και …………………………... 

 
                                                               ΑΡΘΡΟ 9.  
                                  Εµπιστευτικότητα-Πνευµατική Ιδιοκτησία  
Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύµβασης  αλλά  και  µετά  την λήξη  ή  λύση  αυτής, ο  Ανάδοχος  θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.   
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
                                                   Ανωτέρα Βία 
13.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
13.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 
ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, 
τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 
 
                                                              ΑΡΘΡΟ 11 
                                            Καταγγελία – Λύση Σύµβασης 
11.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει µη προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η 
Αναθέτουσα Αρχή επισηµαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ηµερών για να επανορθώσει 
τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος µέσα 
στην προθεσµία αυτή υποχρεούται είτε να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει 
τις αντιρρήσεις του, στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω 
προθεσµίας. 
   Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις τελικές 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, µε απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηµατοδότηση του 
έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τµηµάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30 
ηµερών από την λήψη της. 
   Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
11.2. Ο Ανάδοχος µπορεί σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
   Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύµβασης, ο Ανάδοχος: 
α. Είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 

ΑΔΑ: ΩΣ8Ε46904Υ-2Η0



   

49 

 

του. 
β. ∆εν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για τα είδη που έχουν 
παραδοθεί µόνο εντός του µέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύµβασης χρονικού διαστήµατος. 
 
 
 
                                                            ΑΡΘΡO 12 
                                        Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύµβασης  
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο 
ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής 
για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Εκτέλεση της σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:  
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο 
όργανο.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις .  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση διαφορών 

14.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που  
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα 
υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
14.2. Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  συγκεκριµένα  τα 
δικαστήρια Καλαµάτα, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  
14.3. ∆εν  αποκλείεται,  ωστόσο,  για  ορισµένες  περιπτώσεις, εφόσον  συµφωνούν  και  τα  δύο  
µέρη,  να προβλεφθεί  στη  σύµβαση  προσφυγή  των  συµβαλλοµένων, αντί  των  δικαστηρίων,  σε  
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 
δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.   
Ειδικά  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  αναδόχου  κυρώσεις  δυνάµει  των 
άρθρων  203  (κήρυξη  οικονοµικού  φορέα  εκπτώτου),  206 (χρόνος  παράδοσης  υλικών),  207 
(κυρώσεις  για  εκπρόθεσµη  παράδοση  προµήθειας),  213 (απόρριψη  συµβατικών  υλικών  - 
αντικατάσταση)  του  Ν.  4412/2016  µπορεί  να  υποβάλλει προσφυγή  για  λόγους  νοµιµότητας  και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών,  από  την  ηµεροµηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Τροποποίηση Σύµβασης 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης γίνεται µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις µε µεταγενέστερη γραπτή και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 16 
Εγγυήσεις 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθµ ……….., ποσού €  της Τράπεζας 
…………..…………. .. – Κατάστηµα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της 
συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, µε την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήµατος και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το 
τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 

 
Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των µηχανηµάτων, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης µε Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου µε το 3% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ , ήτοι ποσού ………………….. €.  
 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό 
χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 µήνες.  

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι  σχετικές  περί  προµηθειών  ∆ιατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  η  αρ.  ………  διακήρυξη  του 
σχετικού διαγωνισµού και η αρ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συµπληρωµατικά  της  παρούσας  σύµβασης  συµβατικά  τεύχη.  Σε  περίπτωση  ασάφειας  ή 
διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η 
ακόλουθη:  
α) Η παρούσα σύµβαση  
β) Οι διατάξεις περί προµηθειών  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
δ) Η προσφορά του Αναδόχου  
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερµηνεία των 
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση.  
Αντίκλητος  του  Αναδόχου,  στον  οποίο  µπορούν  να  γίνονται  όλες  οι  κοινοποιήσεις  από  την 
Αναθέτουσα  Αρχή  προς  τον  Ανάδοχο  ορίζεται  µε  την  παρούσα  ο  κ...........................................,  
κάτοικος .................................., ΤΚ ............................. τηλ: ………………….. .................. , fax 210 
...............................................email................................   
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, ήτοι µε ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά µέσα.   
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο µέρη το 
περιεχόµενό της, µονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόµιµα και από τους δύο 
συµβαλλοµένους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στη 
Νοσηλευτική Μονάδα Καλαµάτας του Γ.Ν. Μεσσηνίας, το τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της 
Αναδόχου εταιρείας. 
                                                        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
        ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        
        Ο  ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
       Παναγιώτης Μπασάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύµβασης Συντήρησης 

 
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» 

 
H εταιρεία ……….….. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει προµηθεύσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ….……… (ΠΕΛΑΤΗΣ) ένα 
συγκρότηµα ………………………………. του οίκου …………..,  Μοντέλο ……………….  
Το συγκρότηµα αυτό, το οποίο ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιµοποιεί για …………………………….. και 
……………………………………..σκοπούς έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης και 
παρακολούθησης . 
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει µε την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο εξής στην παρούσα Σύµβαση 
θα αναφέρονται και σαν συµβαλλόµενοι ή συµβαλλόµενα µέρη) ως αντιπρόσωπο / εκπρόσωπο του 
κατασκευαστικού Οίκου …………………….. στην Ελλάδα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναλαµβάνει 
την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του συγκροτήµατος µε τους παρακάτω όρους 
και συµφωνίες :  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1.1.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει τη συντήρηση και επισκευή και των αναφερόµενων µερών και 
εξαρτηµάτων του συµπεριλαµβανοµένου του παρελκόµενου εξοπλισµού καθ΄ όλην την διάρκεια της 
Σύµβασης σύµφωνα µε τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την 
συντήρηση του συγκεκριµένου µηχανήµατος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω 
προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον µητρικό οίκο 
κλπ) εν σχέση µε τα στοιχεία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει µε την προσφορά της για την ανάληψη 
της προµήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προ της υπογραφής της 
παρούσας Σύµβασης.  
1.2. Η Σύµβαση περιλαµβάνει την λειτουργική συντήρηση  και ειδικότερα: 
α)  τον έλεγχο ασφαλείας, µετρήσεις τάσεων παλµών, κλπ.  
β)  τις αναγκαίες ρυθµίσεις τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης . 
1.3.   Η Σύµβαση περιλαµβάνει ακόµα την αποκατάσταση τυχόν ανωµαλιών και ειδικότερα : 
α)  Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζηµιών οφειλοµένων σε φυσιολογική φθορά  από 

συνήθη χρήση. 
β)  Την αντικατάσταση των φθαρµένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση, εξαιρουµένων µόνο των 

αναλωσίµων υλικών  των οποίων η προµήθεια βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ .  
γ)  Τη λήψη κάθε προληπτικού µέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωµαλιών ή ζηµιών. 
δ) Τυχόν αναβαθµίσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα (software,  hardware 

κλπ.). 
1.4.  Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και όργανα µετρήσεως 
και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,  σύµφωνα µε τις διεθνώς 
ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήµατος. 
1.5.  Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε 
απαιτούµενη τεχνική µετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση, εφ’ όσον 
τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. Οι µετατροπές αυτές δεν θα έχουν 
επίπτωση στην παρεχοµένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουµένων εξετάσεων, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στη σύµβαση της αγοράς του. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών  . 
1.6  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενηµερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά µε τις βελτιώσεις  που συνιστά ο 
κατασκευαστικός οίκος.   
1.7. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας-
βλαβών και συντήρησης, µε ευθύνη του Τµήµατος και του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το ηµερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρµόδιο ιατρό του Τµήµατος ή τον 
αρµόδιο του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο 
ηµερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από 
την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και. ο χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος.  
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1.8  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το 
προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήµατος, που τυχόν συµβεί κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα, επί του µηχανήµατος.  
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1    Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου κατασκευής  από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00. 
2.2   Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθηµερινά µη εξαιρουµένων των Αργιών και 
Σαββατοκύριακων όταν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφηµερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης στα 
γραφεία της. Η ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα 
γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  στο φαξ : ……………………., τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το Τµήµα 
ΒΙΤ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τις µη εργάσιµες από το Τµήµα.  
2.3   Κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους 
τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε Fax και αρµόδιος τεχνικός της 
Βιοιατρικής Τεχνολογίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της 
µη πληρωµής του ετήσιου τιµολογίου που θα εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 2.4  Η επιτρεπόµενη διάρκεια ακινητοποίησης (down time) συµφωνείται σε διακόσιες σαράντα (240) 
ώρες ανά έτος. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί µέρους 
αυτόνοµων λειτουργικών µονάδων ή του συνόλου του κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια 
περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσµετρείται αθροιστικά από τη στιγµή κλήσης της εταιρείας για 
επισκευή µε αποστολή fax από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 1600). O χρόνος 
αυτός δεν περιλαµβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθµισης του 
συγκροτήµατος. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την 
χρονική στιγµή της ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, µέχρι την 
πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  -   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
3.1  Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύµβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης όπως 
ορίζεται ανωτέρω. 
3.2  Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται 
στην ……………… (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύµβασης πέντε ώρες  χωρίς 
αµοιβή και ογδόντα (80) ΕΥΡΩ πρόστιµο ανά ώρα ακινητοποίησης. 
3.3    Κατά την διάρκεια του συµβατικού χρόνου συντήρησης και µετά την παρέλευση είκοσι (20) 
εργασίµων ηµερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναµία παροχής ανταλλακτικών, η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο µε νέας τεχνολογίας και αυξηµένων η 
αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καµία επιβάρυνση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  
3.4  Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας.  
Οι τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την αντικατάσταση του µηχανήµατος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
3.5   Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται µε αφαίρεση από το ετήσιο 
συµβατικό τίµηµα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος µε κάθε νόµιµο 
µέσον. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  -    ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ 
4.1   Για τις αναφερόµενες στην παρούσα Σύµβαση ετήσιας συντήρησης-επισκευής, το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ………….. το συνολικό ποσό των 
………………………(ολογράφως) (…………€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ….%. 
4.2    Στην τιµή αυτή περιλαµβάνεται η τιµή των ανταλλακτικών, των πάσης φύσεων υλικών και 
εργατικών, τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ µετακινήσεις, διαµονή, εργαλεία κλπ) καθώς 
και κάθε άλλη επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προβλέπεται στην διακήρυξη ……… / 
…………….. και στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε αποδεκτή. 
4.3   Η εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συµφωνηθείσα αµοιβή, 
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συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ µε την λήψη του σχετικού 
τιµολογίου του αναδόχου, και µετά την διέλευση του συµβατικού χρόνου,  εντός ενενήντα (90) 
ηµερών από την υποβολή του.   

ΑΡΘΡΟ 5Ο  -    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
5.1  Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύµβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ …………….. κατέθεσε την 
υπ αριθµ ………. Εγγυητική επιστολή της τράπεζας ………….…. αξίας ---% της καθαρής συµβατικής 
αξίας της ετήσιας Σύµβασης συντήρησης-επισκευής, ήτοι αξίας ……………€ και ισχύος ενός έτους 
και δεκαπέντε ηµερών, ήτοι ισχύος µέχρι την …../…../……… 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  -   ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
6.1   H παρούσα Σύµβαση δυνατόν να ανανεώνεται ανά έτος, σύµφωνα µε την θέληση και την 
διακριτική ευχέρεια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, µε έναρξη του πρώτου έτους ισχύος την ……/……/….…. 
Κατά συνέπεια η παρούσα Σύµβαση ετήσιας συντήρησης-επισκευής λήγει την ……/……/…..…  
6.2   Η ανανέωση της Σύµβασης συντήρησης µετά την λήξη της παρούσας όσον αφορά το τίµηµα, θα 
γίνεται σύµφωνα µε την αύξηση του ∆ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την 
αντίστοιχη προηγούµενη 12µηνη περίοδο που µόλις έληξε (δηλ σύµφωνα µε την ετήσια µεταβολή του 
δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα υπογραφής της νέας Σύµβασης σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα 
του προηγούµενου χρόνου). 
6.3   Σε περίπτωση που  τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας κατόπιν απόφασης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 
η παρούσα Σύµβαση λύεται αυτοµάτως και αζηµίως για αµφότερους τους συµβαλλόµενους. Σε τέτοια 
περίπτωση το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα ενηµερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόθεση διακοπής 
λειτουργίας, τηρώντας προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται 
να καταβάλει το συµβατικό τίµηµα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας.  
6.4   Η παρούσα Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πάψει να είναι 
αντιπρόσωπος/εξουσιοδοτηµένος συντηρητής του κατασκευαστικού οίκου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τέτοια 
περίπτωση υποχρεούται να ειδοποιεί άµεσα εγγράφως το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
6.5  Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των δύο 
µερών. 

 
Σαν απόδειξη των παραπάνω υπογράφεται η Σύµβαση αυτή από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε τρία 

πρωτότυπα 
 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 

         Για το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                    Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣ8Ε46904Υ-2Η0



   

54 

 

                                                                                                                                                                      
 

Επισηµάνσεις σχετικά µε έντυπο ΤΕΥ∆ 
i
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

i
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 
iii

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
iv
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
v
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

ατόµων. 
vi
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vii
 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

viii
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 

δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x
 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη 

νοµοθεσία). 
xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv

 Όπως ορίζεται 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) 
 
που 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv

 Όπως ορίζεται 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xx

 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  
xxii

 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii

 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός 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 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxx

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
xxxiii

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxv

 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxvi

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 

οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, 

ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 
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