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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ          ΑΓΑΜ: 21PROC009123393 

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                           ΑΓΑ:6ΑΥ46907Π-ΗΓΓ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ                                              Μεζνιόγγη,  27/08/2021 

                                      Αξηζκ. Πξση.: 8704 

ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ                                                   

ΡΚΖΚΑ :  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ                                             

Ραρ. Γ/λζε : ΛαππΨθηνπ                    

Ρει. : 26313-60185                                                             

ΞιεξνθνξΫεο : ΚπαισκΩλνπ ΞνιπμΩλε 

                       

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Γηα ηελ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ» CPV:33124120-2, 

πξνυπνινγηζζεΫζαο δαπΨλεο 19.300,00€ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ θαη θξηηΪξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ 

νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ απνθιεηζηηθΨ  βΨζεη ηεο ηηκΪο (ρακειφηεξε ηηκΪ). 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΤΠΗΡΔΙΑ 

«ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ», φπσο αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθεηαη 

ζην παξΨξηεκα Β ηεο παξνχζεο. 

ΚΧΓΙΚΟ CPV CPV: 33124120-2 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ. 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Ξξνυπνινγηζκφο 19.300,00€ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΜΠΣΗ 09/09/2021 Ώξα: 10.00 π.κ. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΛΑΗ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Δληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη ΞξνζθνξΩο ηζρχνπλ γηα εθαηφλ εΫθνζη (360) εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο, πξνζεζκΫα πνπ αξρΫδεη 

απφ ηελ επνκΩλε ηεο εκΩξαο δηελΩξγεηαο  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
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ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΟΙ ΟΠΟΙΔ 

ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ/ΑΝΑΓΟΥΟ  

ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΔ: 

α) πΩξ Νξγαληζκψλ ΤπρηθΪο γεΫαο (Φ.Δ.Θ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ψξζξν 64 Θεθ. Β παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13 θφξνο εηζνδΪκαηνο, ν 

νπνΫνο παξαθξαηεΫηαη θαηΨ ηελ πιεξσκΪ ηνπ ηηκΪκαηνο. 

γ) πΩξ ηεο ΔληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ: θξΨηεζε 0,07% επΫ ηεο αμΫαο 

θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ. 

δ) ΡΩινο ραξηνζΪκνπ πνζνζηνχ 3% επΫ ηνπ πνζνχ ηεο αλσηΩξσ θξΨηεζεο, πιΩνλ εηζθνξΨο 

ππΩξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) ΘξΨηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη 

θξαηΪζεσλ ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε Ψιιεο ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο ΑξρΪο 

ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ 

εθαξκνγΪο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπΨλσ θξΨηεζε 

παξαθξαηεΫηαη επΫζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππΩξ ΓεκνζΫνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζΪκνπ 20%. 

Ν αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. επΫ ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην ΛνζνθνκεΫν. 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γελ απαηηεΫηαη 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ίζε κε ην 4% ηεο πξν ΦΞΑ αμΫαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ Πηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ www.hospital-agirnio.gr, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ 

θαη ηεο ΓΗΑΓΔΗΑ 

 

Ρν Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν ΑITΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ Ωρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηΪμεηο, όπσο απηΫο ηζρύνπλ : 

1.1. Ρνπ Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνΫεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζΫνπ 

ησλ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκΫζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεΫο ηεο Ψκπλαο θαη ηεο αζθΨιεηαο θαη Ψιιεο 

δηαηΨμεηο γηα ηελ αλΨπηπμε, ηηο ππνδνκΩο θαη ηελ πγεΫα. 

1.2. Ρνπ Λ. 2955/2001 «ΞξνκΪζεηεο ΛνζνθνκεΫσλ θαη ινηπψλ κνλΨδσλ πγεΫαο ησλ Ξε.Π.. θαη  Ψιιεο δηαηΨμεηο» (ΦΔΘ Α’ 

256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζΪκεξα  

1.3.  Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο   δηαηΨμεηο» (ΦΔΘ Α’ 81 /4-4-

2005), φπσο ηζρχεη ζΪκεξα. 

1.4.  Ρνπ Λ. 3580/2007 «ΞξνκΪζεηεο ΦνξΩσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγεΫν γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη 

Ψιιεο δηαηΨμεηο» (ΦΔΘ Α’ 134 /18-6-2007), φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη ζΪκεξα. 

1.5.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο » 

(Φ.Δ.Θ. 112 Α ́/2010), φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη. 

1.6. Ρνπ Λ. 3886/2010 «ΓηθαζηηθΪ πξνζηαζΫα θαηΨ ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβΨζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθΪο 

λνκνζεζΫαο κε ηελ ΝδεγΫα 89/665/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 21εο ΗνπλΫνπ 1989 (L395) θαη ηελ ΝδεγΫα 92/13/ΔΝΘ ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ ηεο 25εο ΦεβξνπαξΫνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηΪζεθαλ κε ηελ ΝδεγΫα 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 11εο ΓεθεκβξΫνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010). 

1.7. Ρηο  δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4013/ 2011: «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ - ΑληηθαηΨζηαζε ηνπ Ωθηνπ θεθαιαΫνπ ηνπ N. 3588/2007 (πησρεπηηθφο 

θψδηθαο) - ΞξνπησρεπηηθΪ δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» (Φ.Δ.Θ.204 Α ́/2011), φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη 

ηζρχεη.  

1.8.   Ρνπ Λ. 4025/11 (ΦΔΘ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε θνξΩσλ ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο, ΘΩληξα ΑπνθαηΨζηαζεο, 

ΑλαδηΨξζξσζε Δ.Π. θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» 

1.9.  Ρνπ Λ. 4072/2012 «ΒειηΫσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΨιινληνο. ….. θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 86/11.4.2012).   

1.10. Ρνπ Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. 107/ Α΄/9-05-2013) ΔπεΫγνληα κΩηξα εθαξκνγΪο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 

4127/2013. 

 1.11. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 80/2016  “ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΨθηεο”(ΦΔΘ 145/ηεχρνο Α΄). 

 1.12.  Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπΩο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο. 

http://www.hospital-agirnio.gr/
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1.13. Ρνπ Λ.4497/2017 «Άζθεζε ππαΫζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθΪο 

λνκνζεζΫαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

1.14. Ρνπ Λ. 4610/2019 « ΠπλΩξγεηεο ΞαλεπηζηεκΫσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε  ζηελ ηξηηνβΨζκηα εθπαΫδεπζε, πεηξακαηηθΨ 

ζρνιεΫα, ΓεληθΨ ΑξρεΫα ηνπ ΘξΨηνπο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο» 

1.15. Ρνπ Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) “ΟπζκΫζεηο ΚΩξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ ΓπλΨκεσλ, ΠηξαηνινγΫαο, 

ΠηξαηησηηθΪο Γηθαηνζχλεο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» 

1.16. Ρνπ Λ. 4608/2019 «ΔιιεληθΪ ΑλαπηπμηαθΪ ΡξΨπεδα θαη πξνζΩιθπζε Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη Ψιιεο 

δηαηΨμεηο». 

1.17. Ρνπ Λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθΪο λνκνζεζΫαο κε ηελ ΝδεγΫα (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ 

ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ...... – ΚΩηξα γηα ηελ επηηΨρπλζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο 

θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο [ΞξνζηαζΫα πξψηεο θαηνηθΫαο]» 

1.18 Ρνλ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 ΞαξαηεξεηΪξην ηηκψλ (πεξΫ λνκηκνπνΫεζεο δαπαλψλ). 

 

2.  Σηο απνθΪζεηο: 

2.1 Ζ αξηζκ. ΞξΨμεο 18ε/20-07-2021 (ζΩκα 28ν )  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε ε 

δηελΩξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην ΛνζνθνκεΫν θαη νη ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο  . 

2.2 Ρελ ππ΄αξηζκ. 18ε/20-07-2021 (ζΩκα 24Ν) κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε ν πΫλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ  πηζηψζεηο 2021-    

       2022. 

2.3. Ζ  αξηζκ. Ξξση.6710/24-06-2021 Απφθαζε  ΑλΨιεςεο πνρξΩσζεο  κε ΑΓΑ:ΥΦΑΝ46907Ξ-ΓΑ3 θαη αξ. δεζκ.789/0  

γηα ηε Λ.Κ. ΚεζνινγγΫνπ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκΪζεηα: «ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ» 

CPV:33124120-2 γηα ηε ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΚεζνινγγΫνπ κε θξηηΪξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ 

νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο. 

 

ΘξηηΪξην θαηαθχξσζεο ζα εΫλαη Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ 

(ρακειφηεξε ηηκΪ).   

  

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓξαθεΫν Ξξνκεζεηψλ 

ΛνζνθνκεΫνπ 

 

     Ηκεξνκελέα: 08/09/2021 

 ΗκΫξα ΣεηΪξηε Ώξα: 14:00 κ.κ 

ΓξαθεΫν Ξξνκεζεηψλ 

ΛνζνθνκεΫνπ 

Ηκεξνκελέα: ΠΫκπηε 

09/09/2021 Ώξα: 10.00 π.κ. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ ζην ΓξαθεΫν Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ ηελ πξνθαζνξηζκΩλε εκεξνκελΫα θαη ψξα, 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο ΔπηηξνπΪο πνπ Ωρεη ε νπνΫα Ωρεη νξηζηεΫ γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 221 ηνπ 

4412/2016 κε ζΩκα «φξγαλα δηελΩξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ». 

ΞξνζθνξΩο πνπ θαηαηΫζεληαη κεηΨ ηελ παξαπΨλσ εκεξνκελΫα θαη ψξα, εΫλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ γΫλνληαη απνδεθηΩο. 

ΞΩξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξΨο δελ γΫλνληαη δεθηΩο ελαιιαθηηθΩο  πξνζθνξΩο. 

Ζ ππνβνιΪ κφλν κΫαο πξνζθνξΨο δελ απνηειεΫ θψιπκα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα  πιεξνθνξΫεο αλαθνξηθΨ κε ηε δηαθΪξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

ΓξαθεΫν Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ φιεο ηηο εξγΨζηκεο εκΩξεο θαη ψξεο ζην ηειΩθσλν: 26313-60185. 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηΩρνληαη ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε σο θαη ηα παξαξηΪκαηΨ 

ηεο, ηα νπνΫα απνηεινχλ εληαΫν θαη αλαπφζπαζην κΩξνο απηΪο. 

 

1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ » 

3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄  «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» 

4. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΈΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ  ΞΔΘΛΖΠ 

ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) »  
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Γηα φηη δελ πξνβιΩπεηαη απφ ηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξΫ πξνκεζεηψλ δηαηΨμεηο ηνπ ΓεκνζΫνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θΨζε θνξΨ. 

 

 

 

 

 

      Ζ Αλ. ΓηνηθΪηξηα  

 

 

 

Φηιηππνπνχινπ Ξ. ΔιΩλε 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                          

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»  

 

ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/20156 Ωρνπλ θπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ πξφζσπα Ϊ 

Δλψζεηο θπζηθψλ Ϊ/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ΠπλεηαηξηζκνΫ, πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλα ζε: 

α) ζε θξΨηνο-κΩινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξΨηνο-κΩινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμΫεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβΨλνπλ νξηζκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ πξνθεηκΩλνπ λα ππνβΨινπλ ηελ 

πξνζθνξΨ. Ζ επηιεγεΫζα Ωλσζε Ϊ θνηλνπξαμΫα ππνρξενχηαη λα πξΨμεη ηνχην εΨλ θαηαθπξσζεΫ ζε απηΪ ε ζχκβαζε εθ 

φζνλ ε ιΪςε νξηζκΩλεο λνκηθΪο κνξθΪο εΫλαη αλαγθαΫα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιΨβνπλ κΩξνο ζην Γηαγσληζκφ πξΩπεη λα θαηαζΩζνπλ Ωγγξαθε ζθξαγηζκΩλε πξνζθνξΨ ζηo αξκφδην 

ΓξαθεΫν Ξξνκεζεηψλ ηoπ Γεληθνχ ΛνζνθνκεΫνπ ΑηησιναθαξλαλΫαο ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΚεζνινγγΫνπ «Σαηδεθψζηα» κΩρξη 

ηελ ΣεηΪξηε  08-09-2021 θαη ώξα: 14:00 κ.κ.  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ εΫλαη ηξηαθόζηεο εμάληα (360) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκΩξαο δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΞξνζθνξΨ πνπ νξΫδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΨλσ αλαθεξνκΩλνπ 

απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

 

Ζ πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη ζπληαγκΩλε Ϊ κεηαθξαζκΩλε επηζΪκσο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα (ελεκεξσηηθΨ θαη ηερληθΨ 

θπιιΨδηα κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη θαη ζηελ αγγιηθΪ γιψζζα ρσξΫο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ), 

ζε δύν αληέηππα, Ϋλα πξσηόηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν, θαη κΩζα ζε θαιΨ ζθξαγηζκΩλν θΨθειν (θπξΫσο θΨθεινο), 

ζηνλ νπνΫν ζα αλαγξΨθνληαη επθξηλψο ηα εμΪο: 

1.3.1 - Ζ ιΩμε  ΞΟΝΠΦΝΟΑ Ϊ ΑΗΡΖΠΖ ζπκκεηνρΪο. 

1.3.2 – Ζ επσλπκΫα ηεο αξκφδηαο πεξεζΫαο (ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο) πνπ δηελεξγεΫ ηνλ δηαγσληζκφ.  

1.3.3- Ν αξηζκφο  ηεο δηαθΪξπμεο. 

1.3.4- Ν ηΫηινο ηεο δηαθΪξπμεο. 

1.3.5-  Ζ εκεξνκελΫα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.6- Ζ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα (εκεξνκελΫα ιΪμεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ ζπκκεηνρΪο). 

1.3.7- Ρα ζηνηρεΫα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεέ από ηελ Σαρπδξνκηθά Τπεξεζέα & ην Πξσηόθνιιν. 
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ΚΩζα ζην θΨθειν ηεο πξνζθνξΨο (θπξΫσο θΨθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθΨ κε ηελ πξνζθνξΨ ζηνηρεΫα  θαηΨ 

πξνηΫκεζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο ΔπηηξνπΪο ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκΩλνπο θαθΩινπο σο εμΪο: 

ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ Ωλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

ΞεξηιακβΨλεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ Ψξζξνπ 3 Α ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΚΔΛΟ Β  κε ηελ Ωλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

ΞεξηιακβΨλεη ηερληθΨ ζηνηρεΫα πξνζθνξΨο  ηνπ Ψξζξνπ 3 Β ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΚΔΛΟ Γ  κε ηελ Ωλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΞεξηιακβΨλεη ηα νηθνλνκηθΨ ζηνηρεΫα πξνζθνξΨο ηνπ Ψξζξνπ 3 Γ ηεο παξνχζαο. 

Νη πξνζθνξΩο δελ πξΩπεη λα Ωρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζώζεηο. ΔΨλ ππΨξρεη ζηελ πξνζθνξΨ 

νπνηαδΪπνηε πξνζζΪθε Ϊ δηφξζσζε, απηΪ πξΩπεη λα εΫλαη θαζαξνγξακκΩλε θαη κνλνγξακκΩλε απφ ηνλ πξνζθΩξνληα, ην 

δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβΪο θαη απνζθξΨγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΨ ηνλ Ωιεγρν, κνλνγξΨθεη θαη ζθξαγΫδεη ηελ 

ηπρφλ δηφξζσζε Ϊ πξνζζΪθε. Ζ πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη, φηαλ ππΨξρνπλ ζε απηΪλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθΪ, θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ νξγΨλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Νη πξνζθΩξνληεο κε ηε ζπκκεηνρΪ ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ζεσξεΫηαη φηη απνδΩρνληαη πιΪξσο θαη αλεπηθπιΨθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο. 

Ν ηξφπνο ππνβνιΪο ησλ ηδησηηθψλ εγγξΨθσλ ζα γΫλεηαη  εΫηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94)  εΫηε 

ζε απιΪ θσηνηππΫα, εθφζνλ ζπλππνβΨιιεηαη ππεχζπλε δΪισζε,  ζηελ νπνΫα βεβαηψλεηαη ε αθξΫβεηΨ ηνπο θαη ε νπνΫα 

θΩξεη ππνγξαθΪ  Ωσο θαη δΩθα (10) εκΩξεο,  πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ (Λ.4605/19 

Ψξζξν 43 παξ. 7Αε, 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν:  

Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δληφο ηνπ θαθΩινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθΨ (επΫ πνηλΪ απφξξηςεο) ηα 

αλαθεξφκελα θαησηΩξσ : 

1.«ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) / ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(ΣΔΤΓ)»  πνπ επηζπλΨπηεηαη ζπκπιεξσκΩλν απφ ηνλ ζπκκεηΩρνληα. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε εκεξνκελΫα ηεο αλσηΩξσ 

δΪισζεο ζα πξΩπεη λα θΩξεη εκεξνκελΫα εληφο ησλ ηειεπηαΫσλ δΩθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθΪο 

εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεΫηαη βεβαΫσζε ηνπ γλεζΫνπ ππνγξαθΪο απφ αξκφδηα ΓηνηθεηηθΪ 

ΑξρΪ Ϊ ηα ΘΔΞ.  

2.ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ, εθφζνλ ζπκκεηΩρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 35 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ 

ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021. 

3.      ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α'75), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα 

δειψλεηαη φηη  : 

α) ΑπνδΩρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθΪξπμεο.  

β) Ζ πξνζθνξΨ ζπληΨρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθΪξπμεο, ησλ νπνΫσλ νη     πξνζθΩξνληεο 

Ωιαβαλ πιΪξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Ρα ζηνηρεΫα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πξνζθνξΨ εΫλαη αιεζΪ θαη αθξηβΪ.  

δ) ΞαξαηηεΫηαη απφ θΨζε δηθαΫσκα απνδεκΫσζΪο ηνπ ζρεηηθΨ κε νπνηαδΪπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο γηα 

αλαβνιΪ Ϊ αθχξσζε – καηαΫσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε) ΠπκκεηΩρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξΨ ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

δ) Γελ εΫλαη Ωθπησηνη ζπκβΨζεσλ Ωξγνπ κε ην Γεκφζην θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζΫα πηψρεπζεο 

4. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ζπκκφξθσζε ζηελ δηΨζεζε ησλ πξντφλησλ κε ηελ 

Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009)  ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε «ΞεξΫ Δλαξκφληζεο ηηο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο 

ηηο ηελ ΝδεγΫα 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηηο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, πνπ αθνξΨ ηα ΗαηξνηερλνινγηθΨ Ξξντφληα 

θαη εηδηθφηεξα ,λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθΨ ηεο εηαηξεΫαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εΫδνπο απφ 

ηα νπνΫα λα πξνθχπηεη ν Δπξσπατθφο αληηπξφζσπνο ζε πεξΫπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηηθφο νΫθνο Ωρεη Ωδξα εθηφο Δ.Δ. 

Ζ αλσηΩξσ ππεχζπλε δΪισζε λα θΩξεη εκεξνκελΫα εληφο ησλ ηειεπηαΫσλ δΩθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεΫηαη βεβαΫσζε ηνπ γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθΪ αξρΪ Ϊ ηα ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ Ψιισο νξΫδεηαη ζηελ εθΨζηνηε πξνθΪξπμε.  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πην θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθΨ ζηνηρεΫα ηεο πξνζθνξΨο ζε δχν 

αληΫγξαθα πνπ πξΩπεη λα εΫλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ηνπ παξαξηΪκαηνο Β θαη λα ζπκπεξηιακβΨλεηαη 

επΫζεο ν Α/Α, ν νξηζκφο ηνπ ππφ πξνκΪζεηα εΫδνπο θαη ηα ηερληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εΫδνπο καδΫ κε ηνλ 

θσδηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηΪ. Ζ ζπκπιΪξσζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θσδηθνχ ηνπ εΫδνπο θαη ηα ηερληθΨ ηνπ ραξαθηεξηζηηθΨ 

εΫλαη ππνρξεσηηθΪ γηα ηνπο ζπκκεηΩρνληεο. 

Νη πξνζθΩξνληεο πξΩπεη λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθΪ ηνπο πξνζθνξΨ ηε ρψξα θαηαγσγΪο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθΩξνπλ. Ν πξνζθΩξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπΨδεη ν Ϋδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΩπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα ζηελ νπνΫα ζα θαηαζθεπΨζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΨζηαζΪο ηεο. 

ΞξνζθνξΨ ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρεη ε αλσηΩξσ δΪισζε, ζα απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. Όηαλ νη πξνζθΩξνληεο δελ 

ζα θαηαζθεπΨζνπλ νη Ϋδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθΪ ηνπο επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα, ζηελ πξνζθνξΨ ηνπο δειψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθΪ κνλΨδα, ζηελ νπνΫα ζα θαηαζθεπαζηεΫ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΨζηαζΪο ηεο. ΔπΫζεο, 

ζηελ πξνζθνξΨ ηνπο πξΩπεη λα επηζπλΨςνπλ θαη ππεχζπλε δΪισζΪ ηνπο πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ φηη, ε θαηαζθεπΪ 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γΫλεη απφ ηελ επηρεΫξεζε ζηελ νπνΫα αλΪθεη Ϊ ε νπνΫα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ηε 

κνλΨδα θαηαζθεπΪο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεΫξεζεο απηΪο Ϊ ν επΫζεκνο 

αληηπξφζσπφο ηεο Ωρεη απνδερζεΫ ΩλαληΫ ηνπο ηελ εθηΩιεζε ηεο ζπγθεθξηκΩλεο πξνκΪζεηαο, ζε πεξΫπησζε θαηαθχξσζεο 

ζηνλ πξνκεζεπηΪ ππΩξ ηνπ νπνΫνπ Ωγηλε ε απνδνρΪ. ΞξνζθνξΨ ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρνπλ νη αλσηΩξσ δειψζεηο ζα 

απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πην θΨθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθΨ ζηνηρεΫα, κε ηελ ηηκΪ ηεο πξνζθνξΨο ζε Δπξψ.  

ΑληηπξνζθνξΩο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο.  

ΞξνζθνξΩο πνπ ζΩηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγΪο ηεο ηηκΪο απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο.  

Νη ηηκΩο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιΪ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο ΞξνζθνξΨο. Πε πεξΫπησζε πνπ 

δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο δηΨξθεηαο ηεο ΞξνζθνξΨο, νη ππνςΪθηνη ΑλΨδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηΨ ηε γλσζηνπνΫεζε ηεο 

ζπγθαηΨζεζΪο ηνπο γηα ηελ παξΨηαζε απηΪ, λα ππνβΨιινπλ λΩνπο πΫλαθεο ηηκψλ Ϊ λα ηνπο ηξνπνπνηΪζνπλ. 

Θα πξΩπεη λα αλαθΩξεηαη ε αληηζηνηρΫα ηνπ θσδηθνχ εΫδνπο ζε ζρΩζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκώλ. 

ΘαηΨ ηελ εκεξνκελΫα θαηΨζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκΩο δελ επηηξΩπεηαη λα εΫλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληΫζηνηρεο ηηκΩο 

ηνπ ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρηκψλ. (Λ. 3918/2011 Ψξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηΪζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 Ψξζξν 14). Πε 

πεξΫπησζε πνπ ην ππφ πξνκΪζεηα εΫδνο δελ εΫλαη θαηαρσξεκΩλν ζην ΞαξαηεξεηΪξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκΩο δελ επηηξΩπεηαη 

λα εΫλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληΫζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκΪ ηεο δηαθΪξπμεο, φπσο επΫζεο  

 ζα πξΩπεη λα αλαθΩξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ φηη δελ ππΨξρεη αληηζηνΫρηζε κε ην Ξ.Ρ.(Ψξζξν 8 παξ. 4 

Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππΨξρνπλ ζπγθξηηηθΨ ζηνηρεΫα ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαΫα ζπλαθζεΫζα ζχκβαζε κε 

Ψιιε λνζειεπηηθΪ κνλΨδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθΨ, (ζχκβαζε κε νπνηνλδΪπνηε δεκφζην 

θνξΩα)  

Πε πεξΫπησζε αζπλΪζηζηα ρακειΪο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ψξζξν 88 ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 32 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 

Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ εΫλαη ηξηαθφζηα εμΪληα (360) εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 

επνκΩλε ηεο εκΩξαο δηελΩξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. ΞξνζθνξΨ πνπ νξΫδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν ηνπ παξαπΨλσ 

αλαθεξνκΩλνπ  απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΨο κπνξεΫ λα παξαηεΫλεηαη εγγξΨθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, αξ. 97 ηνπ 

Λ. 4412/2016, (φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 39 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 

Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021) πξηλ ηε ιΪμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ 

ηε δηαθΪξπμε. ΚεηΨ ηε ιΪμε θαη ηνπ παξαπΨλσ αλψηαηνπ νξΫνπ ρξφλνπ παξΨηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, ηα 

απνηειΩζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΨ καηαηψλνληαη, εθηφο εΨλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θξΫλεη, θαηΨ πεξΫπησζε, 

αηηηνινγεκΩλα φηη ε ζπλΩρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, νπφηε νη ζπκκεηΩρνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΩμνπλ, εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεΫ πξηλ ηελ πΨξνδν ηνπ 

αλσηΩξσ αλσηΨηνπ νξΫνπ, παξΨηαζε ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫηε φρη. Πηελ ηειεπηαΫα πεξΫπησζε, ε δηαδηθαζΫα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερΫδεηαη κε φζνπο παξΩηεηλαλ ηηο πξνζθνξΩο ηνπο.   
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ΑΡΘΡΟ 5ν: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κε βΨζε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξΫπηεη, ζε θΨζε 

πεξΫπησζε, πξνζθνξΨ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 91 ηνπ Λ. 4412/2016.  

ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο δελ γΫλνληαη δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. 

ΔΨλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςΪθηνο ΑλΨδνρνο, ν νπνΫνο ζα 

ππνβΨιιεη ηΩηνηαο θχζεο πξνηΨζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακΫα πεξΫπησζε λα δηακαξηπξεζεΫ γηα ηελ απφξξηςε ησλ 

πξνηΨζεσλ απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ ηελ θαζνξηζκΩλε εκΩξα θαη ψξα ζην ΓξαθεΫν Ξξνκεζεηψλ ηνπ  ΛνζνθνκεΫνπ απφ ηελ 

νξηζζεΫζα ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο  ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνΫα, αθνχ παξαιΨβεη ηηο ππνβιεζεΫζεο 

πξνζθνξΩο ζα πξαγκαηνπνηΪζεη ηελ απνζθξΨγηζε θαη ηνλ Ωιεγρν απηψλ. 

6.1 Ζ απνζθξΨγηζε ησλ θαθΩισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γΫλεηαη 

δεκφζηα θαη ζε κΫα ζπλεδξΫαζε, παξνπζΫα ησλ πξνζθεξφλησλ Ϊ ησλ λνκΫκσο εμνπζηνδνηεκΩλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.   

Ζ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επφκελε θιεηζηΪ ζπλεδξΫαζε, ηελ Ϋδηα Ϊ ζε 

δηαθνξεηηθΪ κΩξα, πξνβαΫλεη ζηελ θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηΩξσ ζηνηρεΫσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε πξαθηηθφ ην 

νπνΫν ζπληΨζζεη θαη πξνηεΫλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Σν αλσηΫξσ πξαθηηθό εγθξέλεηαη κε απόθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ηνπ λνζνθνκεένπ θαη θνηλνπνηεέηαη 

ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο. 

6.2 Πξόζθιεζε γηα Τπνβνιά Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο  

ΚεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην γξαθεΫν πξνκεζεηψλ  εηδνπνηεΫ εγγξΨθσο ηνλ πξνζθΩξνληα ζηνλ νπνΫν 

πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΨδνρν») γηα λα ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

Ψξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζην «ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) / ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ)». Ρα 

δηθαηνινγεηηθΨ ππνβΨιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ν νπνΫνο παξαδΫδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπΪ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ ππΨξρνπλ ειιεΫςεηο ζε απηΨ πνπ ππνβιΪζεθαλ παξΩρεηαη 

πξνζεζκΫα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν λα ηα πξνζθνκΫζεη Ϊ λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πΩληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνΫεζε ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ. Ζ ΑξρΪ κπνξεΫ λα παξαηεΫλεη ηελ σο Ψλσ πξνζεζκΫα, εθφζνλ 

αηηηνινγεΫηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα πΩληε (5) επηπιΩνλ εκΩξεο. 

Αλ, θαηΨ ηνλ Ωιεγρν ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεΫ φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ εΫλαη ςεπδΪ Ϊ 

αλαθξηβΪ Ϊ ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο δελ ππνβΨιεη ζην πξνθαζνξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα Ϊ 

αληΫγξαθα ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ Ϊ αλ απφ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ πξνζθνκΫζζεθαλ λνκΫκσο θαη 

εκπξνζΩζκσο Ϊ δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηΨ πεξΫπησζε, νη 

δηαηΨμεηο ησλ παξ. 3 Ωσο 5 ηνπ Ψξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απηΨ ηξνπνπνηΪζεθαλ κε ην Ψξζξν 107 ηνπ Λ. 

4497/2017, φπσο ηξνπνπνηΪζεθαλ κε ην Άξζξν 43 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 

Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 

Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπΪ θαη ηνπ ζην ΓΠ  γηα ηε ιΪςε απφθαζεο εΫηε γηα ηε καηαΫσζε ηεο δηαδηθαζΫαο (ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο 

δηαηΨμεηο) εΫηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΩζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Ξξβι. Ψξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/2016) φπσο 

απηφ ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Ψξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017, φπσο ηξνπνπνηΪζεθαλ κε ην Άξζξν 45 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε 

ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021. 

Ρν αλσηΩξσ πξαθηηθφ εγθξΫλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο ηνπ λνζνθνκεΫνπ θαη θνηλνπνηεΫηαη ζηνπο 

ζπκκεηΩρνληεο. 

 

6.2.1. ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθύξσζεο (ΑπνδεηθηηθΪ ΜΫζα) γηα ηα νπνέα ηζρύνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4605/19 

Ϊξζξν 43 παξ.7αδ   

Ρα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθΨ κΩζα) πνπ θαιεΫηαη λα ππνβΨιεη ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο ζηνλ νπνΫν 

πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε λα ππνβΨιιεη ζε θιεηζηφ θΨθειν εΫλαη ηα εμΪο: 

Α)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κΩξνο ΗΗΗ.Α ηνπ «ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) / 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ)». (Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηΫδνληαη κε πνηληθΩο 

θαηαδΫθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (Ωθδνζεο ηειεπηαΫνπ ηξηκΪλνπ απφ ηελ Ωγγξαθε πξφζθιεζε)  Ϊ ειιεΫςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν εγγξΨθνπ πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ, απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη 
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πιεξνχληαη απηΩο νη πξνυπνζΩζεηο. Ρν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδΫδεηαη γηα θαζΩλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ππνγξΨθνπλ ην 

ΡΔΓ.  

Β)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κΩξνο ΗΗΗ.Β ηνπ  «ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) / 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ)». (Ιφγνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ 

εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο) : 

Η)  γηα ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ, απνδεηθηηθΨ ελεκεξφηεηαο (ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ) γηα ρξΩε πξνο ην ειιεληθφ 

δεκφζην θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ΗΗ)γηα ηελ θαηαβνιΪ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο (ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ), πηζηνπνηεηηθΨ πνπ 

εθδΫδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηΨ πεξΫπησζε, αξρΪ ηνπ ειιεληθνχ θξΨηνπο, πεξΫ ηνπ φηη Ωρνπλ εθπιεξσζεΫ νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ θνξΩα, φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

ειιεληθΪ λνκνζεζΫα (ζα αθνξΨ ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθΪ αζθΨιηζε) θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθΨ ππνβΨιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα –πξνζσξηλφ αλΨδνρν θαη ζηελ πεξΫπησζε πνπ 

εΫλαη Ωλσζε γηα θΨζε θνξΩα – κΩινο ηεο Ψξζξν 80 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 29 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021. 

Ρα πηζηνπνηεηηθΨ αζθαιηζηηθΪο θαη θνξνινγηθΪο ελεκεξφηεηαο δελ θαιχπηνπλ πξνγελΩζηεξν ηεο ΩθδνζΪο ηνπο 

ρξνληθφ δηΨζηεκα. Ιφγσ ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιΩο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδΫδνληαη απφ εκεδαπνχο θνξεΫο, νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξΩπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαΫξσο πηζηνπνηεηηθΨ ηα 

νπνΫα λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο Ϊ αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην Ψξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 44 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 

1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021, πξνθεηκΩλνπ λα ηα ππνβΨινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ 

πξνζσξηλνΫ αλΨδνρνη.  

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην ΚΩξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ «ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) / 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ)».  (Ιφγνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα Ϊ 

επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα).  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα, ηα πηζηνπνηεηηθΨ φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ Ϊ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε Ϊ φηη δελ Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο, 

εθδΫδνληαη απφ ην αξκφδην ΞξσηνδηθεΫν ηεο Ωδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 

Ωρεη ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε δηθαζηηθΪ απφθαζε εθδΫδεηαη απφ ην νηθεΫν ΞξσηνδηθεΫν ηεο Ωδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, 

Σα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξεέο (3) κάλεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηνπο. ην δε 

πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ωρεη ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε απφθαζε ησλ εηαΫξσλ εθδΫδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο 

θεΫκελεο δηαηΨμεηο, σο θΨζε θνξΨ ηζρχνπλ. Ρα θπζηθΨ πξφζσπα (αηνκηθΩο επηρεηξΪζεηο) δελ πξνζθνκΫδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

πεξΫ κε ζΩζεσο ζε εθθαζΨξηζε. Σν Ϋγγξαθν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ 

ηελ ππνβνιά ηνπ ώζηε λα γέλεη απνδεθηό 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθΨ ππνβΨιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα – πξνζσξηλφ αλΨδνρν θαη ζηελ πεξΫπησζε πνπ 

εΫλαη Ωλσζε γηα θΨζε θνξΩα – κΩινο ηεο.   

Ρα αιινδαπΨ Ωγγξαθα πνπ ππνβΨιινληαη ζην ζηΨδην θαηαθχξσζεο πξΩπεη ππνρξεσηηθΪ λα ζπλνδεύνληαη κε 

επηθπξσκΫλε κεηΪθξαζε 

Ζ ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα δεηΪζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν λα ππνβΨιιεη καδΫ κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο Ψξζξνπ θαη φζα Ϊ φπνηα πηζηνπνηεηηθΨ αλαθΩξνληαη ζηηο ηερληθΩο 

πξνδηαγξαθΩο γηα ηα πιηθΨ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεΫ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηεο 

παξνχζαο δηαθΪξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ζ θαηαθχξσζε γΫλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπΪο ζηνλ 

πξνκεζεπηΪ κε ηε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ πνπ πξνζδηνξΫδεηαη βΨζεη ηεο ηηκΪο 

(ρακειφηεξε ηηκΪ), εθ ησλ ππνςεθΫσλ ησλ νπνΫσλ νη πξνζθνξΩο Ωρνπλ θξηζεΫ απνδεθηΩο, κε βΨζε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 ΞαξαηεξεηΪξην ηηκψλ) θαη αθνχ Ωρεη 

νινθιεξσζεΫ ε θαηΨζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ .  

Ζ αλαθνΫλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γΫλεηαη εγγξΨθσο απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ψξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 45 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 

1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021.   

Ζ ππνβνιΪ κφλν κΫαο πξνζθνξΨο δελ απνηειεΫ θψιπκα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο ( Λ.4412/16 Ψξζξν  117 παξ.3). 
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ΑΡΘΡΟ 8ν: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ γλσκνδφηεζε ηεο ΔπηηξνπΪ Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΨησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα: 

α. λα απνθαζΫζεη ηε καηαΫσζε, αθχξσζε Ϊ δηαθνπΪ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο , ρσξΫο λα 

αλαιακβΨλεη νπνηαδΪπνηε ππνρξΩσζε Ωλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμΨξηεηα απφ ην ζηΨδην νπνηαδΪπνηε δηαδηθαζΫαο 

πνπ νδεγεΫ ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο Ϊ φηαλ Ωθηαθηεο πεξηζηΨζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ θαλνληθΪ εθηΩιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζΫζεη ηε καηαΫσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλΨιεςΪ ηνπ κε ηξνπνπνΫεζε Ϊ κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο ΓηαθΪξπμεο 

γ. λα απνθαζΫζεη ηε καηαΫσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζΫα ηεο δηαπξαγκΨηεπζεο, εθ’ φζνλ 

ηζρχνπλ νη πξνυπνζΩζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο πεξΫ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

ΚεηΨ ηελ επΩιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκΨησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνζθαιεΫ ηνλ 

αλΨδνρν λα πξνζΩιζεη γηα ηελ ππνγξαθΪ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πΩληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ζρεηηθΪο 

Ωγγξαθεο εηδηθΪο πξφζθιεζεο. 

 Αλ πεξΨζεη ε πξνζεζκΫα ησλ αλσηΩξσ πΩληε (5) εκεξψλ ρσξΫο ν ΑλΨδνρνο λα Ωρεη παξνπζηαζηεΫ γηα λα 

ππνγξΨςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γΫλεηαη ζηνλ πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ 

ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο 

δελ πξνζΩιζεη γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξΫπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 46 ΛΝΚΝΠ 

4782/2021 κε ηζρχ ηελ 1/6/2021 ζχκθσλα κε ηελ Ξαξ.3 Άξζξν 142 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 

 Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, ππφ ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ νξΫδνπλ νη θεΫκελεο δηαηΨμεηο λα θαηαγγεΫιεη ηε ζχκβαζε 

θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζεο ηεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 133 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ  

α) πΩξ Νξγαληζκψλ ΤπρηθΪο γεΫαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ψξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδΪκαηνο, ν νπνΫνο παξαθξαηεΫηαη 

θαηΨ ηελ πιεξσκΪ ηνπ ηηκΪκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πΩξ ηεο ΔληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ: θξΨηεζε 0,07% επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ 

θαη θξαηΪζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 4412/2016 - ΦΔΘ 

147/Α΄/8.8.2016). 

δ) ΡΩινο ραξηνζΪκνπ πνζνζηνχ 3% επΫ ηνπ πνζνχ ηεο αλσηΩξσ θξΨηεζεο, πιΩνλ εηζθνξΨο ππΩξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) ΘξΨηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη 

θΨζε Ψιιεο ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο ΑξρΪο ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγΪο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπΨλσ θξΨηεζε 

παξαθξαηεΫηαη επΫζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππΩξ ΓεκνζΫνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζΪκνπ 20%. 

Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επΫ ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζΫεο βαξχλεη ην ΛνζνθνκεΫν θαη ζα ππνινγΫδεηαη ρσξηζηΨ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν: ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Γελ απαηηεέηαη εγγύεζε ζπκκεηνράο.  

Γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, νη πξνκεζεπηΩο εΫλαη ππνρξεσκΩλνη λα θαηαζΩηνπλ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ 

ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο, ην χςνο ηεο νπνΫαο αληηζηνηρεΫ ζε πνζνζηφ 4% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν: ΔΝΣΑΔΙ 

ΔλζηΨζεηο ππνβΨιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζΫα πνπ πξνβιΩπεηαη απφ ην Ψξζξν 127 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 

ην Ψξζξν 43 παξ.20Λ.4605/2019, φπσο ηξνπνπνηΪζεθαλ κε ην Άξζξν 8 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ ηελ 9/3/2021.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ν: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Ζ Πχκβαζε δηΩπεηαη απφ ην Διιεληθφ ΓΫθαην. Πε πεξΫπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθΨ κε ηελ εξκελεΫα Ϊ ηελ εθηΩιεζε Ϊ ηελ 

εθαξκνγΪ ηεο Πχκβαζεο Ϊ εμ' αθνξκΪο ηεο, ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη ν ΑλΨδνρνο θαηαβΨιινπλ θΨζε πξνζπΨζεηα γηα ηε 

θηιηθΪ επΫιπζΪ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιΪο πΫζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θΨζε 

δηαθνξΨ πνπ δελ εΫλαη δπλαηφ λα επηιπζεΫ ζχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα εΫλαη ηα ειιεληθΨ 

δηθαζηΪξηα, εθαξκνζηΩν δε δΫθαην εΫλαη πΨληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δΫθαην. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

                 «ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»  

Νη πξνζθνξΩο δχλαηαη λα ππνβΨιινληαη γηα κΩξνο ησλ εηδψλ αιιΨ  επΫ ηεο  ζπλνιηθΪο πνζφηεηαο  ηνπο. 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ» γηα ηελ ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα  

ΚεζνινγγΫνπ  κε ΘξηηΪξην Αμηνιφγεζεο: ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο 

(ρακειφηεξε ηηκΪ). 

  CPV ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΡΖΠΗΑ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ 

ΓΑΞΑΛΖ ΞΟΝ ΦΞΑ 

ΔΡΖΠΗΑ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ 

ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ ΦΞΑ 

ΘΑΔ 

33124120-2 ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ 

15.564,52€ 19.300,00€ 7131α1 

 

 

            

 

 ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ν δεηνχκελνο Ωγρξσκνο ππεξερνηνκνγξΨθνο ζα πξΩπεη λα εΫλαη Ωγρξσκνο ζχγρξνλεο ςεθηαθΪο ηερλνινγΫαο, 

θαηΪιιεινο γηα εμεηΪζεηο καηεπηηθΫο - γπλαηθνινγηθΫο.  

 

Ρν ζχζηεκα λα εΫλαη πιΪξεο, θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο νπσζδΪπνηε ηερλνινγΫαο θαη λα πεξηιακβΨλεη φια ηα εμαξηΪκαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελΩξγεηα πιΪξνπο εμΩηαζεο. Ρα ηερληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ ηερληθΪ 

πεξηγξαθΪ θαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο απαξαΫηεηα ζα ηεθκεξηψλνληαη κε αληΫζηνηρα prospectus, βεβαηψζεηο, θιπ.  

ψζηε λα αμηνινγεζνχλ. 

 

1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Λα δηαζΩηεη θαη λα ιεηηνπξγεΫ κε ηερληθΩο απεηθφληζεο : B-mode, M-mode, παικηθνχ Doppler (PW), Ωγρξσκνπ 

Doppler (CFM), Power Doppler.  

 Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγΪ θαη λα ιεηηνπξγεΫ κε ηερληθΩο απεηθφληζεο :  Multi-Slice Imaging, Real time 4D, Auto 

OB measurement, Auto NT measurement εθ φζνλ δηαηΫζεηαη, Eιαζηνγξαθηα, ΡDI, Continuous Wave Doppler. 

 Λα Ωρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ζπλδπαζκνχ εηθφλαο B-mode, παικηθνχ Doppler, θαη Ωγρξσκνπ 

Doppler (real time triplex), ζε φιεο ηηο ζαξψζεηο θαη φιεο ηηο ερνβφιεο θεθαιΩο ψζηε λα επηηπγρΨλεηαη εχθνιε 

δηφξζσζε ηεο ηνπνζΩηεζεο ηεο θεθαιΪο απφ ηνλ γηαηξφ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο εμΩηαζεο, θπξΫσο αγγεΫσλ πνπ 

επεξεΨδνληαη απφ ηελ θΫλεζε ηνπ αζζελνχο. 

   Λα δηαζΩηεη ζηε  βαζηθΪ κνλΨδα ελζσκαησκΩλε ηερληθΪ απεηθφληζεο ηεο πξνεξρφκελεο απφ ηνπο ηζηνχο 2εο 

αξκνληθΪο ζπρλφηεηαο (Harmonic Imaging) ε νπνΫα λα ιεηηνπξγεΫ κε φιεο ηηο ερνβφιεο θεθαιΩο ηνπ ζπζηΪκαηνο. 

   Λα δηαζΩηεη ηελ πιΩνλ ζχγρξνλε ππεξερνγξαθηθΪ ηερλνινγΫα δεκηνπξγΫαο εηθφλαο Compound Imaging γηα επΫηεπμε 

πςειΪο αλΨιπζεο αληΫζεζεο θαη βΩιηηζηεο δηαθνξνδηΨγλσζεο ηζηψλ θαη δηαπγΪ φξηα ησλ εζσηεξηθψλ νξγΨλσλ θαη 

ηζηηθψλ δνκψλ κΩζσ πνιιαπιψλ δεζκψλ ζΨξσζεο. ΔπΫζεο λα δηαζΩηεη θαη ηελ ηερλνινγΫα Frequency Compound 

Imaging κε ελαιιαγΩο ζηελ ζπρλφηεηα ζΨξσζεο γηα θαιχηεξα απνηειΩζκαηα. 
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   Λα δηαζΩηεη ζηε βαζηθΪ κνλΨδα ηελ πιΩνλ ζχγρξνλε ππεξερνγξαθηθΪ ηερλνινγΫα θαηΨιιειε γηα επεμεξγαζΫα ηεο 

εηθφλαο ζε επΫπεδν pixel κε ζθνπφ ηε ζεακαηηθΪ κεΫσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη παξΨιιειε βειηΫσζε ηεο επθξΫλεηαο 

θαζψο θαη ηεο πθΪο ησλ ηζηηθψλ δνκψλ γηα αχμεζε ηεο δηαθξηηηθΪο ηθαλφηεηαο.  

 Λα ιεηηνπξγεΫ απνθιεηζηηθΨ κε ειεθηξνληθΪο ζΨξσζεο ερνβφιεο θεθαιΩο, Phased Array Sector, Convex, Linear θαη 

ελδνθνηινηηθΩο, ζε νλνκαζηηθΩο ζπρλφηεηεο απφ 2.0MHz κΩρξη 16.0MHz ηνπιΨρηζηνλ.  

 Γηα ηελ πιΪξε θαη Ψξηζηε εθηΩιεζε φισλ ησλ εμεηΨζεσλ απαξαΫηεηα λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγΪ νη ερνβφιεο 

θεθαιΩο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο εθαξκνγΩο, πΩξαλ απηψλ πνπ δεηνχληαη ζηε βαζηθΪ ζχλζεζε.  

 Λα δηαζΩηεη ζχγρξνλν ςεθηαθφ δηακνξθσηΪ δΩζκεο επεμεξγαζΫαο. Λα αλαθεξζνχλ ηα θαλΨιηα πξνο αμηνιφγεζε. 

 Λα απεηθνλΫδεη ζε βΨζνο ζΨξσζεο ζε φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθΩο απεηθφληζεο  38cm ηνπιΨρηζηνλ, ζε αλαινγΫα κε 

ηηο εθΨζηνηε ερνβφιεο θεθαιΩο θαη ηηο αληΫζηνηρεο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγΫαο. 

 Λα δηαζΩηεη κεγΨιε ςεθηαθΪ κεγΩζπλζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time) νπνηνπδΪπνηε ηκΪκαηνο ηεο νζφλεο, κε 

δπλαηφηεηα κεηαθΫλεζεο ηεο πεξηνρΪο ελδηαθΩξνληνο. Λα δηαζΩηεη θαη ιεηηνπξγΫα zoom πιΪξνπο νζφλεο κε 

κεγΩζπλζε ηεο ππεξερνγξαθηθΪο εηθφλαο κφλν, ζε φιε ηελ νζφλε. 

 Λα δηαζΩηεη κεγΨιεο ιεπηνκΩξεηαο ηερληθΪ (B-mode), κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζε πςειφ δπλακηθφ εχξνο 

(Dynamic range) Ψλσ ησλ 220db, γηα εχθνιε αλΫρλεπζε ηδηαΫηεξα κηθξψλ θαη δπζδηΨθξηησλ αιινηψζεσλ ζηνλ 

παξεγρπκαηηθφ ηζηφ φπσο ηζνερνγελψλ φδσλ, ηζηψλ κε ηελ Ϋδηα πθΪ θ.ιπ. Ζ δπλαηφηεηα πςειφηεξνπ δπλακηθνχ 

εχξνπο ζα εθηηκεζεΫ ζεηηθΨ. 

 Λα δηαζΩηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο δηΨδνζεο ηνπ Ϊρνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηνρΪο. 

 Λα Ωρεη αλαλΩσζε ηεο εηθφλαο, κε δπλαηφηεηα ηνπιΨρηζηνλ 1300 εηθφλεο / δεπηεξφιεπην. 

 Λα δηαζΩηεη ζχγρξνλα εθηεηακΩλα παθΩηα κεηξΪζεσλ θαη ππνινγηζκψλ (advanced packages) γηα φια ηα εΫδε 

απεηθνλΫζεσλ ζηηο θιηληθΩο εθαξκνγΩο ηεο γπλαηθνινγΫαο, καηεπηηθΪο, (πξφγξακκα Hadlock). 

 Λα Ωρεη 4 ελζσκαησκΩλεο ελεξγΩο ζχξεο, γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε ειεθηξνληθψλ ερνβφισλ θεθαιψλ  

 Λα δΩρεηαη ερνβφιεο θεθαιΩο ηχπνπ 4D, (real time ηξηζδηΨζηαηεο απεηθφληζεο) Convex θαη ελδνθνηινηηθΩο.  

 Λα δηαζΩηεη ελζσκαησκΩλε κεηαθηλνχκελε Ωγρξσκε νζφλε πςειΪο δηαθξηηηθΪο ηθαλφηεηαο δηαγσλΫνπ ηνπιΨρηζηνλ 

21’’, θαζψο θαη νζφλε αθΪο Ψκεζεο πξφζβαζεο ιεηηνπξγηψλ  θαη ειΩγρνπ δηαγσλΫνπ ηνπιΨρηζηνλ 10” πνπ 

πεξηιακβΨλεη θαη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 

 Ζ απνζΪθεπζε ησλ αζπξφκαπξσλ θαη Ωγρξσκσλ εηθφλσλ λα γΫλεηαη απαξαΫηεηα κΩζσ ελζσκαησκΩλνπ ζηε βαζηθΪ 

κνλΨδα ζθιεξνχ δΫζθνπ (hard disk) SSD ρσξεηηθφηεηαο ηνπιΨρηζηνλ 500Gb. ΔπηπιΩνλ, λα δηαζΩηεη εμφδνπο USB 

3.0 θαη USB 2.0 γεληΨο, ηνπιΨρηζηνλ ηΩζζεξηο (4) γηα επηθνηλσλΫα κε εμσηεξηθΨ κΩζα απνζΪθεπζεο Ϊ/θαη ζπζθεπΩο. 

 Λα πξνζθεξζεΫ πξνο επηινγΪ δπλαηφηεηα επηθνηλσλΫαο κΩζσ πξσηνθφιινπ DICOM 3.0 . 

 

2. ΤΝΘΔΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

Λα πξνζθΩξεηαη ζε εληαΫα ηηκΪ πξνζθνξΨο ν δεηνχκελνο ππεξερνηνκνγξΨθνο κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε : 

 Ζρνβφιν θεθαιΪ Convex, επξΩσο θΨζµαηνο ζπρλνηΪησλ (2-5MHz), θαηΨιιειε γηα εμεηΨζεηο Ψλσ θαη θΨησ θνηιΫαο, 

καηεπηηθΪο, γπλαηθνινγΫαο.  

 Ζρνβφιν θεθαιΪ ελδνθνηινηηθΪ γηα γπλαηθνινγηθΩο θαη καηεπηηθΩο εμεηΨζεηο 

επξΩσο θΨζκαηνο ζπρλνηΪησλ (3-10MHz ηνπιΨρηζηνλ) 

 Θεξκηθφ εθηππσηΪ βΫληεν. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ Line Interactive UPS Ϊ ελζσκαησκΩλε κπαηαξΫα. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Όια ηα παξαπΨλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επΫζεκα εκπνξηθΨ θπιιΨδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ. 

2. Ρα πξνζθεξφκελα λα δηαζΩηνπλ CE Mark  θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεΫαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ  ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (Κedical grade ). Λα θαηαηεζνχλ ηα αληΫζηνηρα πηζηνπνηεηηθΨ. 

3. Ρα πξνζθεξφκελα λα δηαηΫζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ Ωρεη EN ISO 9001/08 Ϊ λεφηεξεο Ωθδνζεο, ISO 

13485/12 Ϊ λεφηεξεο Ωθδνζεο (δηαθΫλεζε θαη ηερληθΪ ππνζηΪξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 

18001, ISO 27001 θαη λα πιεξνΫ ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 πνπ εΫλαη εληαγκΩλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθΪο 

δηαρεΫξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βΨζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Ρα iso Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ απφ ηελ ειιεληθΪ λνκνζεζΫα θαη πιεξνχληαη 
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ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη ε απαΫηεζΪ ηνπο ελαξκνλΫδεηαη κε ηηο 

θχκαηλεο δηαηΨμεηο γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ ηελ αζθΨιεηα ζηελ εξγαζΫα θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθΪ δηαρεΫξηζε. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληΫζηνηρα πηζηνπνηεηηθΨ. 

4. Κε ηελ ηνπνζΩηεζε ηνπ κεραλΪκαηνο λα γΫλεη πιΪξεο εγθαηΨζηαζε θαη επΫδεημε  θαη απαξαηηΪησο εθπαΫδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ - ρεηξηζηψλ – ηαηξψλ. ΑπαξαΫηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβΪ ηνπ ζπζηΪκαηνο. 

5. Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξΨθσο φηη αλαιακβΨλεη ηελ ππνρξΩσζε λα δηαζΩηεη ζηελ ππεξεζΫα 

αληαιιαθηηθΨ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εΫδνπο (κεραλΪκαηνο, θ.ι.π.) γηα10 Ωηε ηνπιΨρηζηνλ. 

Ν πξνκεζεπηΪο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεΫ ηελ θαιΪ ιεηηνπξγΫα ηνπ ππφ πξνκΪζεηα εΫδνπο γηα ηνπιΨρηζηνλ δπν 

(2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβΪ ηνπ, ζην νπνΫν ζα ζπκπεξηιακβΨλεηαη ε πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε, νη βιΨβεο πιΪξεο 

αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο εξγαζΫαο θαη κεηαθΫλεζεο ηερληθνχ. 

    

 

 

 

 

 

                                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

                             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ   

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ   

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                                          

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ       

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ.           /2021 

ΓΗΑ ΡΖΛ πξνκΪζεηα  

Ππκβαηηθνχ ΡηκΪκαηνο                           ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  

ΑΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ  

ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - TIMΖΚΑ 

ΑΟΘΟΝ 3 ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 4 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 6 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

ΑΟΘΟΝ 7 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 9 ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  

 

Πην ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ  ζΪκεξα ηελ ……….., νη πην θΨησ ζπκβαιιφκελνη:  

Αθελόο 

Ρν Γ. Λ. Αηη/λΫαο- ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΚεζνινγγΫνπ πνπ εδξεχεη ζην Κεζνιφγγη, Ωρεη Α.Φ.Κ. 999224339 θαη 

εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ. ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ ΡΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ   ΑΛ. 

ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ, θαη ην νπνΫν ζην εμΪο ζα αλαθΩξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο « ε 

ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ »  
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θαη αθεηΫξνπ 

Ζ εηαηξεΫα κε ηελ επσλπκΫα ……………………………………..πνπ εδξεχεη ……………………νδφο………………Ρ.Θ 

……………………………….ΡειΩθ.: ……………………………, Φαμ : ……………………………Ωρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

………………, ππΨγεηαη ζηε ………………….θαη εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα απφ ηνλ θν …………………….., …………………….. ηεο 

εηαηξεΫαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνΫα ζην εμΪο ζα αλαθΩξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν ΑλΨδνρνο 

πξνκεζεπηΪο»,  

ΛακβΪλνληαο ππόςε : 

1) Ρελ ππ. αξηζ. ………….. δηαθΪξπμε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο.  

2) Ρελ απφ …………………. πξνζθνξΨ ηνπ ΑλΨδνρνπ, πνπ ππνβιΪζεθε ζην πιαΫζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηαθΪξπμεο.  

3) Ρελ ππ. αξηζ. ………………………………απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, κε ηελ νπνΫα θαηαθπξψζεθε ην απνηΩιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθΪξπμεο, ζηνλ ΑλΨδνρν. 

  

πκθώλεζαλ θαη Ϋθαλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθόινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ  

Γηνηθεηηθά εληνιά: νπνηαδΪπνηε νδεγΫα Ϊ εληνιΪ δΫδεηαη γξαπηψο απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζρεηηθΨ 

κε ηελ πινπνΫεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Έγγξαθν: θΨζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκΩλε Ϊ Ωληππε εηδνπνΫεζε, εληνιΪ Ϊ νδεγΫα Ϊ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη 

βΨζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκΨησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ.  

Πξνκάζεηα: ……………., φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.  

Ηκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελΫα ππνγξαθΪο ηεο Πχκβαζεο.  

ΗκΫξα: ε εκεξνινγηαθΪ εκΩξα. 

Δπηηξνπά Παξαιαβάο : Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξΫδεηαη απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, κε βαζηθΩο 

αξκνδηφηεηεο ηελ ηκεκαηηθΪ – νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ηεο ππεξεζΫαο. 

ΠαξαδνηΫα: Ρα πιηθΨ  πνπ ν αλΨδνρνο ζα παξαδψζεη Ϊ νθεΫιεη λα παξαδψζεη ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε. 

Πξνζεζκέεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθΨ δηαζηΪκαηα ζε ΖκΩξεο, πνπ αξρΫδνπλ λα ππνινγΫδνληαη απφ ηελ 

επνκΩλε ηεο πξΨμεο, ελΩξγεηαο Ϊ γεγνλφηνο πνπ νξΫδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξΫα. Όηαλ ε ηειεπηαΫα εκΩξα ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο ζπκπΫπηεη κε κε εξγΨζηκε εκΩξα, ε πξνζεζκΫα ιΪγεη ζην ηΩινο ηεο πξψηεο εξγΨζηκεο εκΩξαο κεηΨ 

ηελ ηειεπηαΫα εκΩξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο.  

ΠξνζθνξΪ: ε απφ ……………………πξνζθνξΨ ηνπ ΞξνκεζεπηΪ πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ.  

ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλΫα πνπ ζπλΨπηνπλ θαη ππνγξΨθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κΩξε γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο 

πξνκεζεΫαο , φπσο εΫλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεΫ Ϊ ζπκπιεξσζεΫ.  

πκβαηηθΪ ηεύρε: Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, θαζψο θαη φια ηα 

ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβΨλνπλ θαηΨ ζεηξΨ ηζρχνο : α) ηε Πχκβαζε, β) ηε 

ΓηαθΪξπμε, γ) ηελ ΞξνζθνξΨ ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ.  

πκβαηηθό ηέκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληΨιιαγκα γηα ηελ πινπνΫεζε ηεο πξνκΪζεηαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ – TIMΗΜΑ  

Κε ηελ παξνχζα, ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ αλαζΩηεη θαη ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ  αλαιακβΨλεη, Ωλαληη ηεο ακνηβΪο:  

ΣΗΝ πξνκάζεηα  

ΑλαιπηηθΪ:   

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

ΝξΫδεηαη απφ ηελ ……………….  εκεξνκελΫα ππνγξαθΪο ηεο ζχκβαζεο   

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

 Νη πιεξσκΩο ζα γΫλνληαη  κε ρξεκαηηθφ Ωληαικα βΨζεη ησλ λνκΫκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ φπσο  

απηΨ πξνβιΩπνληαη  ζην Ψξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016. φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 102 ΛΝΚΝΠ 4782/2021 κε ηζρχ 

ηελ 9/3/2021 

 Ν αλΨδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο λφκηκεο θξαηΪζεηο. 

α) πΩξ Νξγαληζκψλ ΤπρηθΪο γεΫαο (Φ.Δ.Θ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ψξζξν 64 Θεθ. Β παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13 θφξνο εηζνδΪκαηνο, ν νπνΫνο παξαθξαηεΫηαη θαηΨ 

ηελ πιεξσκΪ ηνπ ηηκΪκαηνο. 

γ) πΩξ ηεο ΔληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ: θξΨηεζε 0,07% επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ 

θαη θξαηΪζεσλ. 

δ) ΡΩινο ραξηνζΪκνπ πνζνζηνχ 3% επΫ ηνπ πνζνχ ηεο αλσηΩξσ θξΨηεζεο, πιΩνλ εηζθνξΨο ππΩξ Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 
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ε) ΘξΨηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη 

θΨζε Ψιιεο ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο ΑξρΪο ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγΪο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπΨλσ θξΨηεζε 

παξαθξαηεΫηαη επΫζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππΩξ ΓεκνζΫνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζΪκνπ 20%. 

 Ν αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. επΫ ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην ΛνζνθνκεΫν. 

 Όια ηα ηηκΪκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθΨ θαη ηηκΩο κνλΨδνο), παξακΩλνπλ ζηαζεξΨ θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακΫα αλαζεψξεζε Ϊ αχμεζε Ωσο ηελ ζπκβαηηθΪ εκεξνκελΫα νινθιΪξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

 Γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο, ν ΑλΨδνρνο θαηΩζεζε ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ηε κε αξηζκφ …………………………. 

εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ ……………………, πνζνχ …………………….. επξψ (………………. €) (4% ηεο 

ζπλνιηθΪο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ρσξΫο ηνλ θφξν πξνζηηζΩκελεο αμΫαο), ηζρχνο κΩρξη ηελ επηζηξνθΪ ηεο, ε νπνΫα Ωρεη 

ζπληαρζεΫ θαηΨ ην αληΫζηνηρν ππφδεηγκα ηεο ΓηαθΪξπμεο.  

Ζ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο ζα απνδεζκεπηεΫ Ψπαμ θαη ζα επηζηξαθεΫ κεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ Ωγγξαθε εθθαζΨξηζε ησλ ηπρφλ απαηηΪζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα 

κε νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ.  

Ζ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε ηελ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε πξνο ηελ 

εγγπΪηξηα ηξΨπεδα θαη θνηλνπνΫεζε πξνο ηνλ ΑλΨδνρν ζε πεξΫπησζε παξΨβαζεο θΨπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο Ϊ/θαη ηεο 

δηαθΪξπμεο θαη ζε δηΨζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνΫεζε απηΪο γηα επηθεΫκελε θαηΨπησζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ζα πξΩπεη λα ζπλεξγΨδεηαη ζηελΨ κε ηελ ΑλαζΩηνπζα 

ΑξρΪ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΨλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδΪπνηε παξαηεξΪζεηο ηεο ζρεηηθΨ κε ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Πε πεξΫπησζε αλσηΩξαο βΫαο, ε απφδεημε απηΪο βαξχλεη εμ’ νινθιΪξνπ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ν νπνΫνο ππνρξενχηαη κΩζα ζε 

εΫθνζη (20) εξγΨζηκεο κΩξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΩβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΨ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΩξα βΫα λα ηα αλαθΩξεη 

εγγξΨθσο θαη λα πξνζθνκΫζεη ζηελ ππεξεζΫα ηα απαξαΫηεηα απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 204 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

Ρα ζπκβαιιφκελα κΩξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιΪξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κΩηξν πνπ ε 

αδπλακΫα εθπιΪξσζεο νθεΫιεηαη ζε πεξηζηαηηθΨ αλσηΩξαο βΫαο.  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ, επηθαινχκελνο ππαγσγΪ ηεο αδπλακΫαο εθπιΪξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπΫπηεη ζηελ 

Ωλλνηα ηεο αλσηΩξαο βΫαο, νθεΫιεη λα γλσζηνπνηΪζεη θαη επηθαιεζζεΫ πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο 

θαη πεξηζηαηηθΨ εληφο απνζβεζηηθΪο πξνζεζκΫαο εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΩβεζαλ, πξνζθνκΫδνληαο ηα 

απαξαΫηεηα απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ππνρξενχηαη λα απαληΪζεη εληφο εΫθνζη (20) πεξαηηΩξσ εκεξψλ 

ζην ζρεηηθφ αΫηεκα ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, δηαθνξεηηθΨ, κε ηελ πΨξνδν Ψπξαθηεο ηεο πξνζεζκΫαο, ηεθκαΫξεηαη απνδνρΪ ηνπ 

αηηΪκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα αλαζηεΫιεη ηελ εθαξκνγΪ κΩξνπο Ϊ ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο κε Ωγγξαθε 

γλσζηνπνΫεζε ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ 

ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ δελ δηθαηνχηαη θακΫα απνδεκΫσζε Ψιισο παξαηηεΫηαη απηΪο. Πηελ γλσζηνπνΫεζε απηΪ πξνζδηνξΫδνληαη 

νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαΫα ηελ αλαζηνιΪ, ε εκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηΨξθεηΨ ηεο. 

Απφ ηελ εκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηεο αλαζηνιΪο ν ΑλΨδνρνο απαιιΨζζεηαη εθεΫλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε 

εθπιΪξσζε ησλ νπνΫσλ Ωρεη αλαζηαιεΫ.  

 Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα θαηαγγεΫιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ κεηΨ απφ απφθαζε ηνπ 

αξκνδΫνπ νξγΨλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ. Πηε πεξΫπησζε απηΪ, ν 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ πΩξαλ ηεο ακνηβΪο ησλ παξερνκΩλσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνδεδεηγκΩλα Ωρνπλ πξνεγεζεΫ ηεο θαηαγγειΫαο 

θαη εθφζνλ απηΩο ηειηθψο παξαιεθζνχλ, δελ δηθαηνχηαη Ψιιν πνζφ.  

 Πε πεξΫπησζε ιχζεο Ϊ πηψρεπζεο ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ πνπ αλαθΩξεηαη ζηελ αξρΪ ηεο παξνχζαο Ϊ ζΩζεο ηεο πεξηνπζΫαο 

απηνχ ζε αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδΫθαηα απφ ηελ εκΩξα επΩιεπζεο ησλ αλσηΩξσ 

γεγνλφησλ. Πε ηΩηνηα πεξΫπησζε θαηαπΫπηνπλ ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ θαη ε εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο πνπ 

πξνβιΩπεηαη ζηελ παξνχζα.  

 ΡξνπνπνΫεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γΫλεηαη κφλνλ κε κεηαγελΩζηεξε γξαπηΪ θαη ξεηΪ ζπκθσλΫα ησλ 

κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Άξζξν 22 ΛΝΚΝΠ 
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4441/2016 κε ηζρχ ηελ 6/12/2016, φπσο πξνζηΩζεθε κε ηελ Ξαξ.21 Άξζξν 43 ΛΝΚΝΠ 4605/2019 κε ηζρχ ηελ 1/4/2019. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ ζχκβαζε ζεσξεΫηαη φηη Ωρεη εθηειεζηεΫ, φηαλ νινθιεξσζεΫ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε, θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπΩο ζπκβαηηθΩο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΩξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη 

ζρεηηθΩο εγγπΪζεηο θαηΨ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 Ν Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπΩο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο, ε απφ …. δηαθΪξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ 

θαη ε απφ ……………θαηαηεζεΫζα πξνζθνξΨ ηνπ πξνκεζεπηΪ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθΨ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

ζπκβαηηθΨ ηεχρε. Πε πεξΫπησζε αζΨθεηαο Ϊ δηαθνξεηηθΪο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξΨ 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο εΫλαη ε αθφινπζε:  

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε  

β) Ν Λ. 4412/2016 

γ) Ζ δηαθΪξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

δ) Ζ πξνζθνξΨ ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Γηα ηα ζΩκαηα πνπ θαζνξΫδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλΩλα ζπλαθΩο θεΫκελν Ϊ Ωγγξαθν Ϊ ζηνηρεΫν πξνυπΨξρνλ απηΪο δελ 

Ωρεη νπνηαδΪπνηε ηζρχ Ϊ κπνξεΫ λα ιεθζεΫ ππφςε γηα ηελ εξκελεΫα ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξΫδεηαη 

δηαθνξεηηθΨ ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Ν αλΨδνρνο πξνκεζεπηΪο δειψλεη αλεπηθπιΨθησο φηη απνδΩρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθΨ θαη ζπλεκκΩλα εδψ Ωγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνΫσλ φισλ αλεμαηξΩησο 

Ωιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνΫα ζπκθσλεΫ. 

Ν αλΨδνρνο πξνκεζεπηΪο δειψλεη ξεηΨ φηη αλαιακβΨλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιΪξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξΩνπλ απφ ηε ζχκβαζε. ΦΩξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξΫζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επΫηεπμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηΨ ησλ παξεπνκΩλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. ΘαηΨ ηνλ απηφ ηξφπν εγγπΨηαη ηελ εθηΩιεζε ηεο ππφ 

αλΨζεζε πξνκΪζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο Ϊ εθπηψζεηο. 

 Γηα φηη δελ πξνβιΩπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηΨμεηο ηνπ λ.4412/2016 κε ηηο εθΨζηνηε ηξνπνπνηΪζεηο ηνπο. 

ΡΩινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΩξε επαλαιακβΨλνπλ ηε δΪισζε φηη απνδΩρνληαη φινπο ηνπο παξαπΨλσ φξνπο θαη 

ζπκθσλΫεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε Ωγθπξε θαη ηζρπξΪ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ θαη ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκΫδνπλ θΨζε δηαθνξΨ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρΩζεηο θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεΫ, κε βΨζε ηεο θαιΪο πΫζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 ΔπΫ δηαθσλΫαο, θΨζε δηαθνξΨ πνπ δελ εΫλαη δπλαηφ λα επηιπζεΫ ζχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα εΫλαη 

ηα ΔιιεληθΨ δηθαζηΪξηα, εθαξκνζηΩν δε δΫθαην εΫλαη πΨληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δΫθαην. 

Γελ απνθιεΫεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκΩλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κΩξε, λα πξνβιεθηεΫ ζηε ζχκβαζε 

πξνζθπγΪ ησλ ζπκβαιινκΩλσλ, αληΫ ησλ δηθαζηεξΫσλ, ζε δηαηηεζΫα ζχκθσλα πΨληα κε ηελ ειιεληθΪ λνκνζεζΫα θαη κε 

φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλΪζνπλ. Αλ δελ επΩιζεη ηΩηνηα ζπκθσλΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επΫιπζε ηεο δηαθνξΨο αλΪθεη 

ζηα ειιεληθΨ δηθαζηΪξηα θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξΨγξαθν.  

ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ζπλεηΩζε ην παξφλ ζε ηξΫα πξσηφηππα. 

                                                        ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ                                   Η    ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
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                         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ :  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

«ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΈΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) / ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ 
(ΡΔΓ)   

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ Ωρεη ζπληΨμεη ην ΔΔΔΠ κε ηε ρξΪζε ηεο λΩαο ειεθηξνληθΪο ππεξεζΫαο Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθΩξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθΪο ζχληαμεο θαη 

δηαρεΫξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ΔληαΫνπ ΔγγξΨθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ). Ζ ζρεηηθΪ αλαθνΫλσζε εΫλαη δηαζΩζηκε ζηε 

ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ «www.promitheus.gov.gr» .  

Ρν ΔΔΔΠ ζε επεμεξγΨζηκε κνξθΪ αξρεΫνπ xml, & pdf εΫλαη αλαξηεκΩλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γ. Λ. 

Αηησι/λΫαο  www.hospital-agirnio.gr θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πξνθεηκΩλνπ λα ζπληΨμνπλ κΩζσ ηεο ππεξεζΫαο eΔΔΔΠ ηε ζρεηηθΪ 

απΨληεζΪ ηνπο. 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hospital-agirnio.gr/
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