
                        
                                                                            
 
                                                                                 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                     
6ε ΤΓ. ΠΔΡ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                                             
ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ, ΗΠΔΙΡΟΤ                                                                        
Γ.Ν. ΜΔΗΝΙΑ  - N.M. ΚΤΠΑΡΙΙΑ      

ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθό - Γξαθείν Πξνκεζεηώλ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γεσξγία Πφηαξε,  
Γεσξγία Καιθαβνχξα 
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο Σ.Κ. 24500    
ΣΗΛ: 27613 60170 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 12/2023 

 

«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) UPS, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
16.000,00 € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 24% CPV:31154000-0, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ 
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

                         

          ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Ζκεξνκελία 30/03/2023 
Ζκέξα: Πέκπηε  Ώξα: 14:00 κ.κ. 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Ζκεξνκελία 31/03/2023 
Ζκέξα: Παξαζθεπή   Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο, Αι. Καιαληδάθνπ 13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο, Σ.Κ. 24500 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) UPS ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Ν.Μ. 
ΚΤΠΑΡΗΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΜΔΖΝΗΑ  

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ) 7123 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 31154000-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
 12.903,23€ ρσξίο ην Φ.Π.Α. ή 16.000,00€ κε ην Φ.Π.Α. 
24%  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έμη (6) κήλεο   

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ  
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην 
πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΖΜΓΖ 

mailto:promitheies@noskypar.gr


Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016)  
β)  Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) 
γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Φ.Δ.Κ. 194 Α’/2010), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ε) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
ζη) Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο           
επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 
δ) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
TYY  
ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα 
Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94) 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ……………… ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» (Φ.Δ.Κ. 36 Α - 09/03/2021) 

2. Σηο Απνθάζεηο: 
   
1.2 Σελ ππ’ αξηζκ. 8/14-03-2023 (Θ: 6ν) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4 Σελ ππ’ αξηζ. 46/01-02-2023 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε ζέκα : «Έγθξηζε  ζπγθξφηεζεο δηαθφξσλ  επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
4024/2011 αξ. 26». 

2.5 Σελ ππ’ αξηζ. 309/22-03-2023  Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:Φ0Θ46904Τ-ΑΦΙ ) γηα ηε 
Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο. 

                                                            ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 
Με ηε δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηελ πξνκήζεηα ΔΝΟ (1) UPS γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο Μ.Σ.Ν.  ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 12.903,23 € πιένλ ΦΠΑ 
24% 3.096,78 € ήηνη ζην ζύλνιν 16.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο) Γηεχζπλζε: Αι. 
Καιαληδάθνπ 13, Σ.Κ. 24500, Κππαξηζζία, Σειέθσλν: 27613 60170 Φαμ : 27610-22018, E-mail: 
promitheies@noskypar.gr  Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα. 
 
2. Σόπνο-Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 
 

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

mailto:promitheies@noskypar.gr


 
 

Οη 

ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηηο 30/03/2023, εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 14:00 κ.κ. ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Γηεπζ.: Αι. Καιαληδαθνπ 13 Κππαξηζζία Μεζζελίαο, 
ΣΚ 24 500. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηεο, Γηεπζ.: Αι. 
Καιαληδαθνπ 13 Κππαξηζζία Μεζζελίαο, ΣΚ 24 500 ζηηο 31/03/2023, εκέξα Παξαζθεπή θαη 
ψξα 10:00 π.κ. 

 
3. Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ δηαγσληζκνύ 

 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kyparissiahospital.gr) θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), ζηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.eprocurement.gov.gr, 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

 
4. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
α) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε 
(Παξάξηεκα ΗIΗ). 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα  α ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο 
λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ εληχπνπ. Δπίζεο δελ 
απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ  Μέξνπο V. 
H ππεχζπλε δήισζε Σ.Δ.Τ.Γ. δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 
www.eaadhsy.gr θαη hsppa.gr.   
 
β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ (φπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε 
ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 
ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), 
ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 
κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
  
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 
α, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 
- Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

- Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 
- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο /θνηλνπξαμίεο 

απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 

Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε 
ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη 
δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) φισλ 

Πξσηφθνιιν 
Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδαο  
Κππαξηζζίαο  

30/03/2023 
Ζκέξα Πέκπηε 
Ώξα 14:00 κ.κ. 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο, Αι. 

Καιαληδαθνπ 13, Σ.Κ. 
24500, Κππαξηζζία 

31/03/2023 
Ζκέξα Παξαζθεπή  

Ώξα: 10:00 π.κ. 

 

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


ησλ κειψλ ηνπ. 
 
5. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ  
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 30/03/2023, εκέξα  
Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά 
απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην 
ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 
6. Σξόπνο ζύληαμεο πξνζθνξώλ 
 
1.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Έλα απφ ηα αληίγξαθα νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Σν 
πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά  
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα),  
ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ  
έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο 
ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
7. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάδεημε αλαδφρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 

 
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α., 
κε βάζε ηηο πνζόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε είδνο ζην παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 
8. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο   
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 & ην άξζξν 21 παξ. 4 ηνπ λ. 4782/2021, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  



Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ 

αλάδνρν, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα εγγξαθα ηεο ζπκβαζεο.  

 
9. Δηδηθνί όξνη 
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
2. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ 

πξνζθνξά. 
3. Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 

 Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ όπσο απηή 
θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  (Ν.4052/2012 
άξζξν 14 παξ. 7), εθόζνλ ππάξρεη. 

4.  Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
10. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ: ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο 
ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη δπλαηό, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο 
θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 
θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ 
ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 
8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, εθφζνλ 

αληηζηνηρίδνληαη. 
9. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξνχζα, ν 
ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο 
10. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη. 
 
- Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηηο 30/03/2023, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κ.κ.   είλαη εθπξφζεζκεο 

θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε θαηεγνξίαο.  
- Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 
κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

- Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120). 
 



11. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη ε άζθεζε 
έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  
 
12. Τπνγξαθή ύκβαζεο:  
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  καδί κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θεξύζζεηαη έθπησηνο 
κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην 
επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
  
13. Παξάδνζε θαη παξαιαβή πιηθώλ 
1. Σν ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ηνπ εληαίνπ Σκήκαηνο, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί είηε 

ηκεκαηηθά είηε ζπλνιηθά. Ζ παξάδνζε φισλ ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζην θηίξην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο). 

2. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά  ηε  δηαδηθαζία  παξαιαβήο  ησλ  πιηθψλ  δηελεξγείηαη  πνζνηηθφο  
θαη  πνηνηηθφο  έιεγρνο  θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.   

3. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε 
(εξγαζηεξηαθή εμέηαζε), γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία, δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, 
εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Να επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε γηα λα είλαη 
νξηζκέλνο ν ζρεηηθφο φξνο.   

4. Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  
5. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ.   
6. Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά ηε  

δηελέξγεηα  ειέγρσλ  θαη  ηελ  παξαιαβή  ησλ  αγαζψλ  ζε  εθηέιεζε  ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ  νη δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ. 4412/2016.   

 
14. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ , ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ 
ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην 
άξζξν 13. Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε 
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ 
πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε 
θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.  
 Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή. 
 
15. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1. Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο 
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  
3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 



πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, 
πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  
6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη  επζχλεο, πνπ 
απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
  

16. Κπξώζεηο-Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία: 
 

 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 206 θαη 207, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), ζε 
πεξίπησζε παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά 
απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη εθφζνλ ν Αλάδνρνο έρεη αηηεζεί εγθαίξσο θαη ιάβεη 
αληίζηνηρε παξάηαζε, επηβάιιεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

  Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, είηε κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ θαηαζέζεη ην 
απαηηνχκελν πνζφ.ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια 
ηα κέιε ηεο. 

  Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε  πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ 
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203, ηνπ Ν. 4412/2016 
(Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016). 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη 
θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε 
γλώζε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 
 Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη αληίζεζή ηνπο κε 

θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, 
ππεξηζρύεη ν θαλόλαο δηθαίνπ. 

 
17. Μαηαίσζε: 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                                                          Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο 
                                                                                               ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο  
 
 
                                                                                            Γεκήηξηνο Λακπξόπνπινο  
                                                  
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
     
 



      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

                                                          

Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ, CPV: 31154000-0, ΚΑΔ: 7123 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ/Μ ΠΟ/ΣΑ 
ΚΧΓ.       

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 
ΣΙΜΗ Μ/Μ ΤΝΟΛΟ 

 

1                UPS ΣΜΥ 1 
ΓΔΝ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ 
12.903,23 12.903,23 

 

          
ΤΝΟΛΟ 

12.903,23 
 

          ΦΠΑ 24%   3.096,78 
 

          
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 16.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΧΗ 
 

Α/Α 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ      
ΝΑΙ / ΟΥΙ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ 
ΣΤΥΟΝ ΑΠΟΚΛΙΗ 
ΑΠΟ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Απάντηςη Παραπομπή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τεχνικι 
Περιγραφι 

 UPS Ευρωπαϊκοφ οίκου και καταςκευισ 

 αρκρωτισ τεχνολογίασ (Modular) 

 με δυνατότθτα ςυντιρθςθσ και αντικατάςταςθσ μονάδων 
ιςχφοσ εν κερμό (100% hot swappable power modules), 
χωρίσ τθν ανάγκθ παράκαμψθσ του UPS και μεταγωγισ 
των υποςτθριηόμενων φορτίων ςτο δίκτυο (Bypass) 

 

 θ ιςχφσ του προςφερόμενου UPS να είναι τουλάχιςτον 
40Kw. 

 
 με δυνατότθτα επαφξθςθσ τθσ ιςχφοσ του, τουλάχιςτον 

ςτο διπλάςιο τθσ αρχικισ προςφερόμενθσ ιςχφοσ των 
40kW. 

 

 Το UPS αρκρωτισ τεχνολογίασ, κα φζρει ανεξάρτθτεσ 
μονάδεσ ιςχφοσ με τθν ελάχιςτθ ιςχφ ανά μονάδα τα 
10KVA/KW. 

 
 Για τθν μζγιςτθ αςφάλεια και ανεξαρτθςία τθσ κάκε 

μονάδασ ιςχφοσ, θ κάκε μονάδα κα πρζπει να ζχει 
ενςωματωμζνο και ανεξάρτθτο static bypass και backfeet 
protection. 

 
  Ο δίαυλοσ επικοινωνίασ μεταξφ των μονάδων ιςχφοσ κα 

γίνεται με πολλαπλό τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
πλιρθ αξιοπιςτία τθσ επικοινωνίασ αυτισ και να 
αποτρζπεται ςτο μζγιςτο δυνατόν το ςφάλμα από λάκοσ 
χειριςμό. 

 

 Οι μονάδεσ ιςχφοσ του UPS κα εξαςφαλίηουν ότι κα 
μποροφν να υποςτθρίηουν τα φορτία μζςω του 
μετατροπζα (Load on Inverter) χωρίσ να μεταγάγουν τα 
φορτία ςτο δίκτυο του παρόχου, ακόμθ και αν δεχτοφν 
υπερφόρτωςθ ςτο 124% τθσ ονομαςτικισ τουσ ιςχφοσ. 

 

 Για τθν μζγιςτθ εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, τo 
UPS κα πρζπει να διακζτει λειτουργία Eco mode. Λόγω 
τθσ ευαιςκθςίασ των φορτίων, θ επαναφορά του από 
λειτουργία Eco Mode ςε Online mode κα πρζπει να 
γίνεται με χρόνο απόκριςθσ μικρότερο από 2.00 ms. 

 
 Για εξοικονόμθςθ ενζργειασ το UPS κα πρζπει να ζχει 

χαμθλζσ απαιτιςεισ ψφξθσ. Η διάχυςι κερμότθτασ ςε 
100% μθ γραμμικό φορτίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
3250BTU ανά μονάδα ιςχφοσ. 

 

 Το UPS κα ςυνδζεται με θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ ίςο με 
τθν απαιτοφμενθ ιςχφ του. 

  



  Οι προςφερόμενοι ςυςςωρευτζσ κα πρζπει να 
καλφπτουν αυτονομία τουλάχιςτον 9 λεπτά ςτο μιςό τθσ 
ηθτοφμενθσ ιςχφοσ. Επί ποινι αποκλειςμοφ να κατατεκεί 
φφλλο υπολογιςμοφ αυτονομίασ (battery sizing report) με 
το προςφερόμενο μοντζλο ςυςςωρευτι τθσ Ελλθνικισ 
αντιπροςωπίασ. 



Λόγω τθσ χωροταξικισ διαρρφκμιςθσ, οι θλεκτρολογικζσ 
ςυνδζςεισ του UPS, θ πρόςβαςθ για ςυντιρθςθ και 
γενικότερα όλοι οι χειριςμοί, κα πρζπει να γίνονται από 
το εμπρόσ μζροσ. 

 

 Η ςυντιρθςθ, επι ποινι αποκλειςμοφ, κα πρζπει να 
γίνεται εν κερμό. 

 


 Η εγγφθςθ κα είναι τουλάχιςτον 3 ζτθ και κα 
ςυμπεριλαμβάνει και τουσ ςυςςωρευτζσ. 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, ο προςφζρων κα πρζπει 
να ζχει τθν δυνατότθτα απόκριςθσ ςε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ του UPS ςε χρόνο ≤ των 
3ωρϊν . Η ειδοποίθςθ κα αποςτζλλεται με μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 Να κατατεκοφν τα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι 
του UPS και του καταςκευαςτι των ςυςςωρευτϊν. 

 Ο ανάδοχοσ εφόςον δεν ζχει ζδρα ι υποκατάςτθμα ςτον 
νομό που βρίςκεται το Νοςοκομείο μασ κα πρζπει να ζχει 
τεχνικι υποςτιριξθ από ςυνεργάτθ του που κα ζχει ζδρα 
ςτον νομό. Για τθν απόδειξθ αυτοφ κα πρζπει να 
κατακζςει τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παραρτιματοσ Οι 
δθλϊςεισ κα πρζπει να εκδοκοφν μζςω του gov.gr ι να 
υπογραφοφν με προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

  

Γενικά Χαρακτηριςτικά   

Μζγιςτθ 
ιςχφσ 
καμπίνασ 

 

 
100kVA/kW 

  

Συνδεςθμό 
τθτα 

 
Εμπρόσ Κάτω μζροσ 

  

Τεχνολογία Aρκρωτό, online διπλισ μετατροπισ   

Διαςτάςεισ 
(H x W x D) 
[mm] 

 

 
≤ 1,980 x ≤ 630 x ≤ 1000 

  

Είςοδοσ   

Wiring 3Ph+N+PE   

Rated 
Voltage 

 
380/400/415Vac 

  

Voltage Range   

 
For loads 

<100%: −25%, +20%   

<80%: −32.5%, +20%   

<60% : −35%, +20%   



Input 
Frequency 

 
40‐70 Hz 

  

THDi 
<3% for linear load,   

<5% for nonlinear load   

Input 
Power 
Factor 

 
0,99 

  

Γραμμή BYPASS   

Input 
Wiring 

 
3Ph+N+PE 

  

Rated 
Voltage 

 

360/400/420 Vac 

  

Input 
Frequency 

 
50/60 ±2/4% (επιλζξιμθ) 

  

Συςςωρευτζσ   

Type Lead‐Acid/NiCad/Lithium   

Batteries External from 36 up to 50 pcs per string w/o derating   

Charger ≥ 20 Amp/module   

Rated 
Voltage 

 
360‐480 Vdc (επιλζξιμθ) 

  

Autonomy 
with VRLA 
UL94V‐O 

int. 
batteries 

 

 
15min.@12kVA/kW load 

  

Έξοδοσ   

Wiring 3Ph+N+PE   

Short 
circuit 
capability 

 

 
3 x IN 

  

Voltage 380/400/415 Vac±1%   

Frequency 
on line mode: Tracking the bypass input   

on battery mode: 50/60 Hz±0,05%   

Waveform 
THDv<1% for linear load   

THDv<3% for linear load   

Output 
Power 
Factor 

 
1 

  

Overload Capacity   

 
Inverter 

124% continuous   

125% overload for 10 min   

150% overload for 1 min   

Bypass 
135% overload for long term   

<1000% overload for 100ms   

Efficiency 
97,1 % on line mode   

99,4% Eco mode   

Reaction 
time from 
Eco mode 

 

 
<1.9 ms 
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Communications   

 RS485 / RS232 / 2 Dry Input. Pro. Basic + Dry contacts / Ethernet / 
Bluetooth 

  

Περιβάλλον λειτουργίασ   

Operating 
Temperatu 
re 

 

 
0‐40°C (No power derating) 

  

Storage 
Temperatu 
re 

 

 
‐40‐70°C 

  

Relative 
Humidity 

 
0%‐95% (No condensing) 

  

Maximum 
Operating 
Altitude 

1000 m. without derating   

 

Above 1000 m, derating 1% for each additional 100 m 
  

Audible 
Noise 

 
< 65dB 

  

Certifications   

EN/IEC 62040‐1 /62040‐2 /62040‐3 / CE / RoHS   

 

 

Όλες οι παραπάνφ αναθερόμενες ελάτιζηες Τετνικές Προδιαγραθές είναι οσζιώδεις επί 

ποινή αποκλειζμού. 

 

Ο Ανάδοτος θα πρέπει, με δικές ηοσ δαπάνες και προζφπικό, να αποζσνδέζει ηο σπάρτον 

UPS (ιζτύος 40KVA με ηο battery pack ηοσ) από ηον τώρο όποσ βρίζκεηαι πριν 

εγκαηαζηήζει ζηον ίδιο τώρο ηο νέο προζθερόμενο UPS. 

Η εγκαηάζηαζη , ή ζύνδεζη ζηην σπάρτοσζα ηλεκηρολογική σποδομή και ηην γεννήηρια, 

η θέζη ζε αρτική λειηοσργία, οι δοκιμές καλής λειηοσργίας καθώς και η εκπαίδεσζη ηοσ 

προζφπικού ηης σπηρεζίας μας ζηον τειριζμό ηοσ UPS είναι εσθύνη ηοσ αναδότοσ και θα 

ζσμπεριλαμβάνεηαι ζηην οικονομική προζθορά ηοσ Αναδότοσ. 

Σηην προζθορά ηοσ αναδότοσ θα ζσμπεριλαμβάνονηαι όλα ηα σλικά, αναλώζιμα ή 

άλλα, ποσ ηστόν τρειαζηούν για ηην εγκαηάζηαζη – διαζύνδεζη και λειηοσργία ηοσ 

προζθερόμενοσ UPS. 

Οι σπουήθιοι ανάδοτοι θεφρείηε όηι έτοσν πλήρη γνώζη ηοσ τώροσ εγκαηάζηαζης και 

λειηοσργίας ηοσ προζθερόμενοσ και σπάρτονηος UPS και ζηην προζθορά ηοσς θα 

ζσμπεριλαμβάνονηαι όλα ηα αναλώζιμα ή άλλα σλικά ποσ ηστόν τρειαζηούν για ηην 

εγκαηάζηαζη και πλήρη λειηοσργία ηοσ προζθερόμενοσ UPS. 

 
 


