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Παλλήνη, 18/11/2021
Αρ. πρωτ.: 17827

Πρόσκληση της Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για τη λειτουργία τριών (3) κλινών ΜΕΘ Παίδων, για την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, συνολικού
προϋπολογισμού 161.290,35 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά
είδος, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 142986
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Στοιχεία Επικοινωνίας :
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ.
Επωνυμία

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (δ.τ. ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

090064864

Ταχυδρομική διεύθυνση

18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος

Πόλη

Παλλήνη Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

15351

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR300

Τηλέφωνο

213 200 2479 & 213 200 2425

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

papagiannakik@ifet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Tμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.
Αικατερίνη Παπαγιαννάκη
213 200 2479
papagiannakik@ifet.gr, Procur.d@ifet.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ifet.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)
Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., έχοντας υπ’ όψιν :
[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]
 τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
 τον ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του
άρθρου 37
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
 το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
 την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)
 την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]
 τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
 τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων
85 επ.
 τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
 τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 τον ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
 τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
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χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης
σύμβασης]
- το πεντηκοστό όγδοο άρθρου της από 20.03.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020
(ΦΕΚ Α’ 83), και παρατάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 2 του Ν.4812/2021 (ΦΕΚ Α’ 110/30-06-2021)
και με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 4839/2021. (ΦΕΚ Α’ 181/2-10-2021).
 το άρθρο τρίτο της από 25-02-2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού διάδοσης κορωνοϊού» ), (ΦΕΚ Α‘ 42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 116)
και παρατάθηκε με τα άρθρα 18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186), 26 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’
256), 27 N.4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48), 41 παρ. 1 του Ν.4812/2021 (ΦΕΚ Α’ 110/30-06-2021 και
23 παρ.1 του Ν. 4839/2021. (ΦΕΚ Α’ 181/2-10-2021).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2702/14-4-2020 Δήλωση Αποδοχής Χρηματικής Δωρεάς ποσού
200.000,00 Ευρώ του Υπουργού Υγείας σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2702/ 13-042020 επιστολή του δωρητή πολιτικό κόμμα «Ποτάμι».
 Τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α.
 Την υπ’ αριθμόν 24-2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 Την υπ’ αριθμόν 10626/30-03-2021 (ΑΔΑ: 61ΩΙ4690ΩΔ-4ΕΒ) απόφαση του Διοικητή του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» σχετικά με τη σύσταση τριμελούς
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
 Την με αρ. Σ19/Θ.59/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ4690ΩΔ-Ξ32) απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ με την εγκρίθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 23608/14-07-2021 Πρακτικό
Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία
3 κλινών ΜΕΘ Παίδων προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω δωρεά.
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 Την απόφαση του ΔΣ της «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε» η οποία ελήφθη κατά την 575η/04-11-2021
Συνεδρίασή του.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www. promitheus.gov.gr, για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία τριών (3) κλινών ΜΕΘ Παίδων, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 161.290,35 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, για το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κάτωθι
πίνακα :
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α/α

Είδος

Αιτούμενη
ποσότητα

Συνολική

Συνολική

(σε
τεμάχια)

Εκτιμώμενη
αξία χωρίς
ΦΠΑ

Εκτιμώμενη αξία με
ΦΠΑ

1

Θερμοκοιτίδα ανοικτού τύπου

1

16.129,04

20.000,00

2

Διαδερμικός καπνογράφος

1

12.096,78

15.000,00

3

Σύστημα μελέτης ύπνου

1

22.580,65

28.000,00

4

Βυσματούμενες
μονάδες
μέτρησης καρδιακής παροχής
και
συνεχούς
καρδιακής
παροχής

3

9.677,42

12.000,00

5

Φορητό ακτινολογικό

1

80.000,00
64.516,13

6

Φορητός υπερηχογράφος

1
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Σημειώνεται ότι υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην παρούσα πρόσκληση στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.ifet.gr/ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – Διακηρύξεις
ΙΦΕΤ).

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΣΤΟ site
www.ifet.gr
και
ΣΤΗΝ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΛΗΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.promitheus.gov.gr 18/11/2021
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18/11/2021

18/11/2021 25/11/2021 26/11/2021
και ώρα
και ώρα
24:00
10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 5602/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/11/2021, ώρα 10:00 π.μ., μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Επισημαίνεται ότι τυχόν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και
διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την
19η/11/2021 και έως τις 24:00 (12 το βράδυ). Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. θα απαντήσει εγγράφως σε όλες τις
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διευκρινίσεις που θα ζητηθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων3.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφ’ όσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρατήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

1
2
3

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,
2, 4, 5, 6 και 7.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»
κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα,
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ'
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Σωτηρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο τρίτο της
ΠΝΠ 25-2-2020 &Άρθρο 32γ’ και 32Α του Ν.
4412/2016)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/11/2021
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Σ.Δ.Η.Δ.Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΛΗΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 18/11/2021
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 25/11/2021 και ώρα 24:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Υποβολή στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Δ.Η.Σ.)
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση ΙΦΕΤ
Μ.Α.Ε.: 18ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος,
Παλλήνη Αττικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Επείγουσα
προμήθεια
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για τη λειτουργία τριών (3) κλινών
ΜΕΘ Παίδων, για την καταπολέμηση της
διασποράς
του
κορωνοϊού
COVID-19,
συνολικού προϋπολογισμού 161.290,35 ευρώ,
χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνον βάσει τιμής ανά είδος, για το
Πανεπιστημιακό
Γενικό
Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ».
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Μία (1) θερμοκοιτίδα ανοικτού τύπου
εκτιμώμενης αξίας 16.129,04 € χωρίς
Φ.Π.Α.,
και
20.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
2. Ένας (1) διαδερμικός καπνογράφος
εκτιμώμενης αξίας 12.096,78 € χωρίς
Φ.Π.Α.,
και
15.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3. Ένα (1) σύστημα μελέτης ύπνου
εκτιμώμενης αξίας 22.580,65 € χωρίς
Φ.Π.Α.,
και
28.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
4. Τρεις (3) βυσματούμενες μονάδες
μέτρησης καρδιακής παροχής και
συνεχούς
καρδιακής
παροχής
εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € χωρίς
Φ.Π.Α.,
και
12.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
5. Ένα
(1)
φορητό
ακτινολογικό
εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 € χωρίς
Φ.Π.Α.
και
80.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
6. ‘Ένας (1) φορητός υπερηχογράφος
εκτιμώμενης αξίας 36.580,65 € χωρίς
Φ.Π.Α.
και
45.000,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
1. CPV 33190000-8 (για το είδος υπ’ αριθμ.
1),

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

2. CPV 33190000-8 (για το είδος υπ’ αριθμ.
2),
3. CPV 33190000-8 (για το είδος υπ’ αριθμ.
3),
4. CPV 33190000-8 (για το είδος υπ’ αριθμ.
4),
5. CPV 33111000-1 (για το είδος υπ’
αριθμ. 5),
6. και CPV 33190000-8 (για το είδος υπ’
αριθμ. 6).
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μονοπρόσωπη
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ Το Πανεπιστημιακό
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

Γενικό

Νοσοκομείο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας
πρόσκλησης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το Πανεπιστημιακό
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Γενικό

Νοσοκομείο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
είναι η επείγουσα προμήθεια :
1. Μίας (1) θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου εκτιμώμενης αξίας 16.129,04 € χωρίς Φ.Π.Α., και

20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
2. Ενός (1) διαδερμικού καπνογράφου εκτιμώμενης αξίας 12.096,78 € χωρίς Φ.Π.Α., και

15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3. Ενός (1) συστήματος μελέτης ύπνου εκτιμώμενης αξίας 22.580,65 € χωρίς Φ.Π.Α., και

28.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
4. Τριών (3) βυσματούμενων μονάδων μέτρησης καρδιακής παροχής και συνεχούς

καρδιακής παροχής εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α., και 12.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
5. Ενός (1) φορητού ακτινολογικού εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 € χωρίς Φ.Π.Α. και

80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
6. Ενός (1) φορητού υπερηχογράφου εκτιμώμενης αξίας 36.580,65 € χωρίς Φ.Π.Α. και

45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα ως άνω είδη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
εξήντα ένα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (161.290,35 €) πλέον
ΦΠΑ 24% ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών
(38.709,65 €), ήτοι συνολικό τίμημα διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €).
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Σας γνωρίζουμε ότι :
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν – επί ποινή απαραδέκτου- τεχνική και οικονομική προσφορά για
κάθε ένα από τα είδη εξοπλισμού, τα οποία προσφέρουν.
Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά και για μέρος των ειδών,
αλλά μόνον για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών (όπου απαιτείται ποσότητα πέραν της
μονάδας).
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ για το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας κάθε
είδους.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο
μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς
δεσμεύονται για την παράδοση του συνόλου των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας και συγκεκριμένα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα
άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016
εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, όπως
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. Επισημαίνεται ότι, οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορούν να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης.

Σελίδα 13

21PROC009564759 2021-11-18
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.4
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
1.4. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
1.5. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εφόσον οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να επισυνάπτουν
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική
προσφορά) όπου θα αποτυπώνεται η συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.

4

Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
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1.6. Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων ανωτέρω για
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύμβασης.
1.7. Ο οικονομικός φορέας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να προσκομίσει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή της.
1.8. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:
1.8.1. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε
αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.8.2. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το N.
1497/1984 (Α΄188), εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα (αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
1.8.3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα ανωτέρω και
σύμφωνα με το α. 91 του Ν. 4412/2016 απορρίπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.
1.8.4. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που έχουν οριστεί στην παρούσα Πρόσκληση.
1.9 Διευκρινίσεις που παρέχονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10. Διευκρινίσεις παρέχονται μόνο όταν ζητούνται αρμοδίως.
1.11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές
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1.12. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

2. ΦΑΚΕΛΟΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού5 τα ακόλουθα δικαιολογητικά όπως
περιγράφονται στο άρθρο 9 και στη παρ. 1 και 3 αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
2.1.1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9
του ίδιου άρθρου.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
XML και PDF , στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. και αποτελεί αναπόσταστο τμήμα
της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η).
Στο ακόλουθο link https://espdint.eprocurement.gov.gr/ του δικτυακού τόπου της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου (www.promitheus.gov.gr) οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ
σύμφωνα με τις οδηγίες.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμπληρώνουν το
ΕΕΕΣ για καθέναν οικονομικό φορέα, ο οποίος συμμετέχει στην ένωση.
2.1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας:
Αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας.
Συμμετέχει με μια μόνον προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Δεσμεύεται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα του κατακυρωθεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συγκεκριμένα το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
5

Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016
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Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03- 2014)
οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
2.1.3 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

2.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
H τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος
ΣΤ’ της παρούσας, οι οποίες θεωρούνται όλες ως απαράβατοι όροι της Πρόσκλησης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, ως απαράβατους όρους
της Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.2.1 Προς το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού,
αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές
στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.),
έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά είναι να πληροί το σύνολο των
απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.
Το φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να φέρει την κάτωθι μορφή:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
α/α

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Συγκεκριμένα στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», θα περιγράφονται
αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να
δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ». Στη στήλη
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ,
όταν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή
Σελίδα 17

21PROC009564759 2021-11-18
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί
ελάχιστη).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση
του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για
έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει
απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.

2.2.2 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι :
α) η διάθεση του προς προμήθεια είδους αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής
δραστηριότητας αυτού και ότι έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια
είδους στην Ελλάδα , και
β) η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο
Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας, και ότι με αυτήν προσκομίζονται και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις
Τεχνικές προδιαγραφές.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ – «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
3.1 Στον φάκελο τοποθετούνται τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κάθε προσφοράς. Ο πίνακας του
Παραρτήματος Θ’ πρέπει να συμπληρωθεί επί ποινή απορρίψεως.
3.2 Ο οικονομικός φορέας θα συντάξει, θα υπογράψει ψηφιακά και θα επισυνάψει στον
ηλεκτρονικό φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Σελίδα 18

21PROC009564759 2021-11-18
3.2 Οι τιμές δίδονται ως εξής:
3.2.1. Σε ΕΥΡΩ, αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
3.2.2. Ανά τεμάχιο και συνολικώς μη συμπ/νου Φ.Π.Α.
3.2.3. Ποσοστό Φ.Π.Α. ( 24%), στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή).
3.2.4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν τον Προμηθευτή, ήτοι 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο επί
του ποσού της κράτησης και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της
κράτησης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης
συμβάσεων με τους όρους που προβλέπεται στην παρούσα. Το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο
επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.2.5. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
3.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3.6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
3.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης – συμβασιοποίησης και
απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας των ειδών.

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών6
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης7, εφεξής Επιτροπή
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
6
7

Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
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των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή8.
4.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων
της9, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η συμπλήρωση ή η
αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς
εξακριβώσιμα10.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών11.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά
κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές

8
9

10
11

Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
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κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.12
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα
αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων13
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 5 της παρούσας, περί πρόσκλησης
για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει τα κάτωθι έγγραφα – δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα:
5.1.1 Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος

12
13

Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016
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αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
5.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 21
υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.
Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά
περιοριστικώς:
α) τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE,
β) τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.,
γ) τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
5.1.4 Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα:
5.1.4.1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύει κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
σε αυτό χρόνος ισχύος που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ότι
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
5.1.4.2 Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
5.1.4.3 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού από
την εν λόγω Υπηρεσία, Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα περί τήρησης των λόγων μη
αποκλεισμού του από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της
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εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 2γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5.1.5. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75,
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.
5.1.6. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.
Συγκεκριμένα:
α) Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε .) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.):
Σύσταση της εταιρείας καθώς
Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.)

και

όλων

των

τροποποιήσεων

(όπως

ΦΕΚ

ή

Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.) Πρόσφατο
κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
β) Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε):
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου
καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας
τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η
χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α)
δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην Ένωση.
Γενικώς τονίζεται ότι ως προς τις ημερομηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών μέσων
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ
52 Α).
5.2. Διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση ότι όσον αφορά τα εν λόγω δικαιολογητικά πιστοποιητικά οι οικονομικοί φορείς πρέπει να τηρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ειδικότερα, να μεριμνούν να αποκτούν
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εγκαίρως δικαιολογητικά πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
5.3 Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείων pdf εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
από αυτόν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους,
κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλεισθεί οριστικώς, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
6.2 Η σύμβαση υπογράφεται μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο,
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, της κατακυρωτικής απόφασης.

7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
7.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
7.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
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του ν. 4364/2016 (Α΄13)14, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού15. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης16.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
8.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό
8.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και
την υπογραφή του συμφωνητικού.
14
15

16

Πρβλ. άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα, στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε τρείς ημέρες (3) ημέρες από την ανακοίνωση στον
ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης.

11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω
εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα
πρόσκληση.
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του
αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει σήμερα. Ως προς τον χρόνο πληρωμής, αυτή θα γίνει εντός δύο (2) μηνών μετά από την
οριστική παραλαβή του προς προμήθεια είδους.

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την
διαδικασία ανάθεσης, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

13. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης
επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 παρ. 2, του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα
με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία
από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
(Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα17).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)18................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ....... ευρώ19.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ευρώ………………………………………………………………20 , υπέρ του:
(i)[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
.............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .................................................... , ή
(ii)[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ...., ΑΦΜ: .............
(διεύθυνση) ..................................................... ή
(iii)[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
................................................................................................................................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……21/ της υπ’ αριθ.
σύμβασης
“(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22 ............ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
17

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
19 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
20 Όπως υποσημείωση 3.
21 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
22 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
18
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απαίτησης σας μέσα σε ............................................... ημέρες23 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης24) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε25.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

23 Να

οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
25 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
1. Η ανοικτή θερμοκοιτίδα να είναι κατάλληλη για : -Μικροχειρουργικές επεμβάσεις νεογνών Καθετηριασμούς -Ακτινογραφήσεις χωρίς απώλεια θερμότητας -Αναπνευστική Ανάνηψη Οξυγονοθεραπεία -Αναρρόφηση υγρών -Αφαιμαξομεταγγίσεις -Φωτοθεραπεία -Σταθεροποίηση έλεγχο APGAR - ζωτικής κατάστασης νεογνών
2. Να είναι τροχήλατη, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και να διαθέτει τέσσερις (4)
αντιστατικούς τροχούς, με σύστημα ακινητοποίησης (φρένα) για τουλάχιστον δύο (2) εξ’αυτών.
3. Οι διαστάσεις της κλίνης να μην υπερβαίνουν τα 120(D) x 80(W) cm, έτσι ώστε να είναι δυνατή
η τοποθέτηση της σε μικρούς χώρους ( π.χ. αίθουσα τοκετών).
4. Να παρέχεται η δυνατότητα κλίσης της κλίνης έως τουλάχιστον ±10ο.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα ράφι κατάλληλων διαστάσεων κάτωθεν της κλίνης, για την
τοποθέτηση διαφόρων υλικών(πχ ιματισμός, εργαλεία κλπ).
6. Να διαθέτει πλευρικά τοιχώματα από διαφανές υλικό κατάλληλου πάχους, τα οποία να είναι
πτυσσόμενα ή να αφαιρούνται με απλή κίνηση, έτσι ώστε να διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση
στο νεογνό.
7. Να διαθέτει χώρο κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας, ώστε
να μην απαιτείται η μετακίνηση του νεογνού κατά τη λήψη ακτινογραφιών.
8. Να διαθέτει ισχυρό σύστημα φωτισμού τουλάχιστον 1000 lux, για τον επαρκή φωτισμό του
νεογνού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
9. Να διαθέτει θερμαντικό στοιχείο ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, με περίοδο
προθέρμανσης στο 100% σε περίπου 3 min, με λειτουργία αυτοελέγχου(self-test) .
10. Η μονάδα ελέγχου να λειτουργεί με τους εξής τρόπους λειτουργίας :  Manual Mode  Servo
Mode
11. Στη μονάδα ελέγχου να υπάρχουν τουλάχιστον οι κάτωθι ψηφιακές ενδείξεις :  Θερμοκρασία
δέρματος νεογνού  Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας δέρματος νεογνού (34° - 38°C) .  Ισχύς
θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-100%(με διαβάθμιση 10% ή καλύτερη)  Χρονόμετρο με
ηχητικούς τόνους για τον έλεγχο της ζωτικής κατάστασης του νεογνού σύμφωνα με τη μέθοδο
APGAR.
12. Να διαθέτει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις
τουλάχιστον :  Θερμοκρασία νεογνού υψηλότερη η χαμηλότερη κατά ±1°C από την επιθυμητή. 
Βλάβη ή αποσύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας.  Βλάβη του μηχανήματος. 
Παρακολούθηση και έλεγχος νεογνού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θερμαντικού στοιχείου,
όταν βρίσκεται σε λειτουργία Manual Mode.
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13. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με:  Πλήρες σύστημα ανάνηψης, με μίκτη,
αναρρόφηση, ροόμετρο οξυγόνου & T-piece.  Μονάδα μέτρησης παλμικής οξυμετρίας SpO2 και
ένδειξη καρδιακού ρυθμού.  Βαθμίδα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG).
14. Tα κινητά μέρη της ανοικτής θερμοκοιτίδας, να αποσυνδέονται εύκολα για καθαρισμό και
αποστείρωση χωρίς χρήση εργαλείων ακόμη και από μη ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
15. Το σύστημα να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με όλα τα απαραίτητα και αναγκαία για τη
λειτουργία του εξαρτήματα και ότι άλλο απαιτείται.

2.ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ
1. Να πραγματοποιείται διαδερμική μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα CO2(tcpCO2),με μη
επεμβατικό τρόπο.
2. Να διαθέτει προσαρμογέα κατάλληλο για νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
3. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης των παρακάτω παραμέτρων: i) tcpCO2, ii) SpO2,iii) PR iv)
Relative Heating Power (RHP).
4. Να διαθέτει εύχρηστο μενού και οθόνη παρακολούθησης των παραμέτρων.
5. Η βαθμονόμηση του αισθητήρα να γίνεται εύκολα από το μενού της συσκευής χωρίς να
απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.
6. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων καταγραφής τουλάχιστον 24ωρών και να
διαθέτει λογισμικό διαχείρισης, αποθήκευσης δεδομένων και σύνδεσης με Η/Υ.
7. Nα είναι συμβατός με συστήματα μελέτης ύπνου (embla, nox, natus, κλπ) και με εξωτερικά
monitor (Drager, Philips, GE, κλπ).
8. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης του tcpCO2 από 0 έως 200mmHg τουλάχιστον. Να
αναφερθεί η ακρίβεια για τιμές 100mmHg.
9. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης καρδιακού ρυθμού από 30 έως 200 bpm τουλάχιστον. Να
αναφερθεί η ακρίβεια για όλο το εύρος της μέτρησης.
10. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης SpO2 5-100% ή καλύτερη και να αναφερθεί η ακρίβεια για
όλο το εύρος της μέτρησης.
11. Nα διαθέτει εύρος ρύθμισης HP (ισχύς θέρμανσης αισθητήρα) από 0 έως 999mW.Να
αναφερθεί η ακρίβεια για όλο το εύρος.
12. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας αισθητήρα από 0 έως 70oC.Να αναφερθεί η
ακρίβεια για όλο το εύρος.
13. Το σύστημα να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με όλα τα απαραίτητα και αναγκαία για τη
λειτουργία του εξαρτήματα και ότι άλλο απαιτείται.
3.ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να συμμορφώνεται με τις νεότερες οδηγίες του AASM.

Σελίδα 33

21PROC009564759 2021-11-18
2. Το σύστημα να είναι πλήρες και να αποτελείται από καταγραφικό, κάμερα, λογισμικό
(συμβατό με remlogic ή/και noxturnal που διαθέτει το νοσοκομείο) και ηλεκτρονικό υπολογιστή
(με οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή και όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης).
3. Το καταγραφικό να είναι ελαφρύ, μικρό και φορητό, να διαθέτει εσωτερικές
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ που να καταγράφουν μέχρι 24 ώρες.
4. Το καταγραφικό να μπορεί μέσω interface να συνδεθεί ασύρματα στον Η/Υ και στο δίκτυο του
Νοσοκομείου.
5. Το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες ύπνου online και ambulatory (PSGtypeI,
II, III και IV) καθώς και σε διαγνωστικές και θεραπευτικές μελέτες τιτλοποίησης αναπνευστικών
συσκευών.
6. Το καταγραφικό να διαθέτει εύχρηστη οθόνη και μενού για έλεγχο όλων των συνδεδεμένων
καναλιών. 7. Να διαθέτει κανάλια καταγραφής των παρακάτω παραμέτρων: -ΗΕΓ(EEG C3, C4, F3,
F4, O1, O2, M1, M2) -HOΓ (EOG1, EOG2) -ΗΜΓ υπογενιδίου 3πολικό (EMG ChinC, ChinL, ChinR) ΗΜΓάκρων (EMG Right Leg, Left Leg) -ΗΚΓ (ECG) -Ροής με αισθητήρα διαφορικής πίεσης (nasal
pressure flow) -Ροή αέρα από το στόμα και τη μύτη με αισθητήρα τύπου θερμίστορ. Αναπνευστικής προσπάθειας με ζώνες κοιλίας/θώρακος τεχνολογίας RIP(Respiratory Inductance
Plethesmography) -Ροχαλητού με μικρόφωνο -Κορεσμού οξυγόνωσης (SpO2) και παλμών -Θέσης
σώματος (position)
8. Να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με καπνογράφο.
9. Το καταγραφικό να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά για την καταγραφή
σημάτων: -Συχνότητα δειγματοληψίας (sampling rate) τουλάχιστον 500Hz -Ανάλυση (resolution)
τουλάχιστον 16bit -Ακρίβεια (accuracy) +/- 3% ή καλύτερη
10. Το σύστημα να περιλαμβάνει λογισμικό που να διαθέτει ανάλυση, παιδιατρικά πρωτόκολλα,
καθώς και ανάλυση για arousals, HRV,PTT,PLM, και αναπνευστικές παραμέτρους .Να μπορεί να
εισάγει δεδομένα καταγραφής από άλλη μελέτη,καθώς και να εξάγει δεδομένα (μορφής edf).
Επίσης, να μπορεί να δημιουργεί αναφορές (report) σταδιοποίησης ύπνου, αναπνευστικών
αποτελεσμάτων, PSG, κλπ εκτυπώσιμα και σε μορφή pdf&word.
11. Η κάμερα να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο και το σήμα video να αποθηκεύεται μέσω του
λογισμικού στα δεδομένα της καταγραφής/μελέτης.
12. Το σύστημα να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με όλα τα απαραίτητα και αναγκαία για τη
λειτουργία του εξαρτήματα και ότι άλλο απαιτείται.

4. ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Να προσφερθεί βυσματούμενη μονάδα μέτρησης καρδιακής παροχής και συνεχούς καρδιακής
παροχής, η οποία να είναι συμβατή με τα μόνιτορ Philips IntelliVue της ΜΕΘ Παίδων.
2. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε βρέφη/νεογνά και παιδιά.
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3. Να είναι κατάλληλη για μέτρηση καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης δεξιάς
κοιλίας και συνεχούς καρδιακής παροχής μέσω περιφερικής αρτηρίας,με τη μέθοδο της
διαπνευμονικής θερμοαραίωσης.
4. Να υπολογίζει πλήρες σετ αιμοδυναμικών παραμέτρων και δεικτών καθώς και εξωαγγειακό
όγκο ύδατος πνεύμονα (Extra Vascular Lung Water) και ενδοθωρακικό όγκο αίματος (Intra
Thoracic Blood Volume).Να αναφερθούν αναλυτικά.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΔΗ 1, 2 , 3 ΚΑΙ 4.
1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε όρου και προδιαγραφής, με τις
αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.
2. Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συσκευασμένο σε σφραγισμένη
συσκευασία από το εργοστάσιο κατασκευής και να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα ώστε να
είναι έτοιμο προς χρήση. Η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος να μην υπερβαίνει τα δύο έτη
πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του.
3. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά
υπογεγραμμένη, δηλώνοντας:
i. Ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση των τυπικών συνθηκών της εγκατάστασης.
ii. Ότι θα μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (service, ανταλλακτικά κλπ.)
καθώς και αναλώσιμα τουλάχιστον για μία δεκαετία.
iii. Ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος για δύο (2) έτη τουλάχιστον χωρίς
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. H εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει: a. Τους
περιοδικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης. b. Τις επισκευαστικές εργασίες. c. Τις εργασίες
βαθμονόμησης και πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τους
όρους του κατασκευαστή και τα Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. d. Τα ανταλλακτικά και τα
απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες. Τυχόν εξαιρούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα
θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να δικαιολογούνται. e. Αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού
του συστήματος.
4. Να δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων του προϊόντος κατ’ είδος, διάρκεια ζωής,
ενδεικτική ποσότητα και αξία ανά έτος καθώς και διευκρινήσεις για τον ορισμό τους ως
αναλωσίμων.
5. Το προϊόν να επιδέχεται μόνο αναλώσιμα πολλών κατασκευαστών και όχι αποκλειστικού
τύπου. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν χρειάζεται αναλώσιμα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται
ρητώς.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει δύο πλήρη τεχνικά εγχειρίδια και δυο πλήρη
εγχειρίδια χρήστη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει νόμιμα
αντίγραφα του λογισμικού του συστήματος όπου αυτό εφαρμόζεται καθώς και τις αντίστοιχες
άδειες χρήσης.
7. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα
εγχειρίδια του προϊόντος, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική, οι
οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του
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κατασκευαστή. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη των ανωτέρω καθιστά αδύνατη την παραλαβή του
μηχανήματος.
8. Όλα τα προσφερόμενα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE και ISO). Ο προμηθευτής να έχει
ΕΝ ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή
να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
τουλάχιστον.
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο βεβαιώνεται
ότι συμμετέχει σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004(ΦΕΚ
82 Α) και Π.Δ. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής
υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης
από τον κατασκευαστικό οίκο για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης
των προσφερομένων ειδών. Ο προμηθευτής να προσκομίσει τα επίσημα πιστοποιητικά και την
κατάσταση προσωπικού
5.ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
1. Φορητό ακτινολογικό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για χρήση σε ΜΕΘ Παίδων,
ευέλικτο, με μικρές διαστάσεις για τη μεταφορά του σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με μπαταρία.
3. Να διαθέτει γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας με ισχύ τουλάχιστον 2,5 kW.
4. Εύρος ρύθμισης kV από 40 έως 100 kV τουλάχιστον, με βήματα του 1 kV.
5. Εύρος ρύθμισης ρεύματος έως και 35 mA τουλάχιστον.
6. Eύρος των mAs έως και 25 mAs τουλάχιστον.
7. Χρόνος έκθεσης από 0,01s έως 1s.
8. Να διαθέτει μόνιτορ απεικόνισης, επεξεργασίας της εικόνας και εισαγωγής των στοιχείων του
εξεταζόμενου καθώς και ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων ακτινοβόλησης kV και mAs.
9. Να διαθέτει ανατομικά προγράμματα. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
10. Να διαθέτει ενσύρματο διακόπτη έκθεσης με εκτεινόμενο σπιράλ καλώδιο.
11. Η ακτινολογική λυχνία να έχει εστία ≤1,2mm.
12. Να έχει θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 50 kHU.
13. Να περιλαμβάνει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή Flat-panel με τα εξής χαρακτηριστικά: Διάσταση:24Χ30cm - DQE ≥70% - Μέγεθος pixel ≤150μm - Βάρος ≤ 1,5 kg - Ψηφιακή μήτρα &
βάθος λήψης:1500Χ1900& >14bits - Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 200 εικόνες.
14. Διαφράγματα βάθους με ενσωματωμένη φωτεινή πηγή (LED) υψηλής φωτεινότητας.
15. Ο περιοριστής δέσμης να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο τουλάχιστον ισοδύναμο
αλουμινίου.
16. Tο προσφερόμενο φορητό ακτινολογικό μηχάνημα διαθέτει αυτοματισμό προστασίας της
λυχνίας από υπερφόρτωση με χαρακτηριστική ένδειξη σφάλματος στην οθόνη του μηχανήματος
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17. Η ελάχιστη εστιακή απόσταση από το έδαφος να είναι μικρότερη ή ίση των 40 cm.
18. Η μέγιστη εστιακή απόσταση από το έδαφος να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 200 cm.
19. Να έχει βάρος < 100 kg 20. Να διαθέτει χειρολαβή και φρένα για τους πίσω τροχούς.
6.ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Φορητό σύστημα Υπερηχοτομογραφίας κατάλληλο για παιδιατρική και καρδιολογική χρήση
καθώς και για ιατρικές εφαρμογές όπως μικρών οργάνων κλπ., μικρού όγκου και βάρους ≤6 kg
συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση, αποτελούμενο από:
1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).
2. Ηχοβόλος κεφαλή LinearArray ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.0 – 12.0MHz).
3. Ηχοβόλος κεφαλή ConvexArray ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2.0 – 5.0MHz).
4. Ηχοβόλος κεφαλή Microconvex ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.5 – 10.0MHz).
5. Ηχοβόλος κεφαλή νεογνολογική Sector Phased Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων(4.5-11.0
ΜΗz).
6. Aσπρόμαυρο καταγραφικό.
7. Εργοστασιακό τροχήλατο με ρυθμιζόμενο ύψος.
8. Να περιγραφούν αναλυτικά οι προσφερόμενες κεφαλές, τα φυσικά χαρακτηριστικά τους όπως,
πάτημα κεφαλής, αριθμός κρυστάλλων, όσο και τα λειτουργικά τους, εύρος συχνοτήτων, επιλογή
συχνοτήτων, τεχνικές σάρωσης κλπ. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη ΤFT/LCD υψηλής διακριτικής ικανότητας, διαγώνιας διάστασης
τουλάχιστον 15΄΄ με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και κυλιόμενη σφαίρα.
10. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση
ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών.
11. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου(>100GB) και θύρα USB.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνική λήψης των παραγόμενων από τους ιστούς αρμονικών
συχνοτήτων. 13. Να διαθέτει επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων.
Να παραδοθεί με σύνδεση του στο Pacs του Νοσοκομείου, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το
νοσοκομείο.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
14. Nα διαθέτει σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή
μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για
επίτευξη εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας.
15. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: δύο διαστάσεων (B-Mode), κίνησης /χρόνου (ΜMode), έγχρωμου Doppler (CFM), παλμικού Doppler (PW και PW-HiPRF), Doppler ισχύος (Power
Doppler), συχνότητα/ταχύτητα του Doppler, αρμονική απεικόνιση ιστών (Harmonic imaging) και
συνεχούς Doppler (CW).
16. Να διαθέτει στη βασική μονάδα τεχνική απεικόνισης της προερχόμενης από τους ιστούς
αρμονικής συχνότητας η οποία να λειτουργεί με τις κεφαλές Convex, Μicroconvex, Linear, Phased
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array Sector που συνεργάζονται με το σύστημα και να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής
διαφορετικών αρμονικών συχνοτήτων.
17. Να διαθέτει σύγχρονη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την μείωση του
θορύβου (speckle noise) και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων καθώς και
αύξηση της ευκρίνειας τους χωρίς να μειώνεται το frame rate. Η τεχνική αυτή να λειτουργεί σε
όλες τις ηχοβόλες κεφαλές και στις δισδιάστατες απεικονίσεις καθώς και σε συνδυασμό με
τεχνικές Tissue Harmonic.
18. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγματικού χρόνου, εικόνας B-Mode,
παλμικού Doppler και έγχρωμου Doppler (real time triplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις
ηχοβόλες κεφαλές ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από
τον γιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση.
19. Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με τουλάχιστον 80.000 κανάλια επεξεργασίας.
20. Να διαθέτει τουλάχιστον εφτά (7) σημεία εστίασης (focus points),τόσο στην ασπρόμαυρη όσο
και στην έγχρωμη απεικόνιση για σαφή και ακριβή διάκριση μεταξύ μικρών δομών και αγγείων.
21. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης 30 εκατοστά τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε
ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.
22. Να διαθέτει μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (B-mode), με δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό
δυναμικό εύρος (Dynamic range) ≥ 240 db και ρυθμό ανανέωσης εικόνας τουλάχιστον 1000
εικόνες / δευτερόλεπτο.
23. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης σε πραγματικό χρόνο (Real time) οποιουδήποτε
τμήματος της οθόνης, καθώς και λειτουργία zoom πλήρους οθόνης με μεγέθυνση της
υπερηχογραφικής εικόνας σε όλη την οθόνη. Η μεγέθυνση να είναι δυνατή σε ζωντανές καθώς
και σε «παγωμένες» εικόνες για όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές.
24. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων
εγχρώμων εικόνων και να είναι κατάλληλος για επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post
processing).
25. Να διαθέτει στο B-Mode πολλαπλούς χάρτες της κλίμακας του γκρι για διάφορες κλινικές
χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθμός προς αξιολόγηση.
26. Να παρέχει εικόνες με δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης και σε πραγματικό
χρόνο με τους συνδυασμούς: B Mode+BMode, BMode+Bmode/CFM ή PowerDoppler
27. Να διαθέτει δυνατότητα βελτιστοποίησης της εικόνας B-mode κατά τη σάρωση διαφορετικών
ιστών καθώς και του φασματικού Doppler (όπως ενίσχυση, baseline, ταχύτητες, γωνία Doppler
κ.λ.π.).
28. Nα διαθέτει λογισμικό πακέτο αγγειολογικών και καρδιολογικών εφαρμογών. Να
αναφερθούν όλα τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών καθώς και όλες οι τυχόν διαθέσιμες
εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες και να περιγραφούν αναλυτικά.
29. Να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης τόσο σε επίπεδο software όσο και hardware.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 5 ΚΑΙ 6
1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε όρου και προδιαγραφής, με τις
αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.
2. Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συσκευασμένο σε σφραγισμένη
συσκευασία από το εργοστάσιο κατασκευής.
3. Η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος να μην υπερβαίνει τα δύο έτη πριν από την
ημερομηνία εγκατάστασης του. Να προσφερθεί το τελευταίο μοντέλο του κατασκευαστή που να
καλύπτει τις παρούσες προδιαγραφές.
4. Η εγκατάσταση του προϊόντος θα γίνει από τον προμηθευτή και αφού σύμφωνα με τις
υποδείξεις του, δοθεί από το Νοσοκομείο η απαιτούμενη παροχή ρεύματος (230V/50Hz).
5. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους.
Τυχόν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τους χώρους, τις παροχές κλπ θα αναφέρονται ρητά.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται:
i. Ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση των τυπικών συνθηκών της εγκατάστασης.
ii. Ότι θα μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (service, ανταλλακτικά κλπ.)
καθώς και αναλώσιμα τουλάχιστον για μία δεκαετία.
iii. Ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος για δύο (2) έτη τουλάχιστον χωρίς
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
H εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει:
a. Τους περιοδικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης.
b. Τις επισκευαστικές εργασίες.
c. Τις εργασίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος
σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή και τα Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα.
d. Τα ανταλλακτικά και τα απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες. Τυχόν εξαιρούμενα
ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να δικαιολογούνται.
e. Αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού του συστήματος.
7. Θα πρέπει να δηλωθεί το ετήσιο κόστος, μετά την λήξη της εγγύησης και τουλάχιστον για τρία
(3) χρόνια επιπλέον για:
i. Παροχή συντήρησης (προληπτική και επισκευαστική) συμπεριλαμβανομένων όλων των
ανταλλακτικών. Το ετήσιο κόστος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 8% της τιμής μονάδος του
προϊόντος. Τυχόν εξαιρούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και
να δικαιολογούνται.
8. Να δοθεί ενδεικτικός τιμοκατάλογος των σημαντικότερων ανταλλακτικών.
9. Να δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων του προϊόντος κατ’ είδος, διάρκεια ζωής,
ενδεικτική ποσότητα και αξία ανά έτος καθώς και διευκρινήσεις για τον ορισμό τους ως
αναλωσίμων.
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10. Το προϊόν να επιδέχεται μόνο αναλώσιμα πολλών κατασκευαστών και όχι αποκλειστικού
τύπου. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν χρειάζεται αναλώσιμα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται
ρητώς.
11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του προϊόντος να παρέχει
εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και
επισκευή του. Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις αποτελούν προϋπόθεση οριστικής παραλαβής του
προϊόντος από το Νοσοκομείο.
12. O προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει δύο πλήρη τεχνικά εγχειρίδια και δυο πλήρη
εγχειρίδια χρήστη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει νόμιμα
αντίγραφα του λογισμικού του συστήματος όπου αυτό εφαρμόζεται καθώς και τις αντίστοιχες
άδειες χρήσης.
13. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα
εγχειρίδια του προϊόντος, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική, οι οποίες πρέπει να
αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.
Επισημαίνεται ότι η έλλειψη των ανωτέρω καθιστά αδύνατη την παραλαβή του μηχανήματος.
14. Όλα τα προσφερόμενα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE και ISO). Ο προμηθευτής να έχει
ΕΝ ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή
να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
τουλάχιστον.
15. Επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά CE και ISO του συστήματος και
του κατασκευαστικού οίκου αντίστοιχα καθώς και όλων των παρελκόμενων που απαιτούνται για
την πλήρη λειτουργία του σε πλήρη συμφωνία με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
16. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής
υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης
από τον κατασκευαστικό οίκο για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης
των προσφερομένων ειδών. Ο προμηθευτής να προσκομίσει τα επίσημα πιστοποιητικά.
17. Ο προμηθευτής να διαθέτει Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο
βεβαιώνεται ότι υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ.
117/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/108.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.» & ΤΗΣ ……………………. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
COVID-19
CPV …………………………
Στ.. .................. σήμερα ........................ , μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ Μ.Α.Ε.»
(Α.Φ.Μ. 090064864 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) , που εδρεύει στην Παλλήνη Ν. Αττικής, 18οχλμ Λ.
Μαραθώνος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κο Ιωάννη
Σωτηρίου του Μιχαήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπό της, η οποία θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ι.Φ.Ε.Τ Μ.Α.Ε.»,
και
αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..» και τον διακριτικό
τίτλο …………………………….με Α.Φ.Μ. ……………………………. και Δ.Ο.Υ. ……………………………., που
εδρεύει ……………………………., οδός ……………………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τ……………………………., νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας, η
οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας Προμηθεύτρια,
έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο πεντηκοστό όγδοο της από 20.03.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020
(ΦΕΚ Α’ 83) και παρατάθηκε με το ), και παρατάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 2 του Ν.4812/2021
(ΦΕΚ Α’ 110/30-06-2021), και με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 4839/2021. (ΦΕΚ Α’ 181/2-10-2021).
2.Το άρθρου τρίτου της από 25-02-2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού διάδοσης κορωνοϊού» ), (ΦΕΚ Α‘ 42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 116) και
παρατάθηκε με τα άρθρα 18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186), 26 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256),
27 N.4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48) και 41 παρ. 1 του Ν.4812/2021 (ΦΕΚ Α’ 110/30-06-2021) και 23
παρ.1 του Ν. 4839/2021. (ΦΕΚ Α’ 181/2-10-2021).
3.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2702/14-4-2020 Δήλωση Αποδοχής Χρηματικής Δωρεάς ποσού 200.000,00
Ευρώ του Υπουργού Υγείας σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2702/ 13-04-2020 επιστολή
του δωρητή πολιτικό κόμμα «Ποτάμι».
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4.Τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32Α όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1. Την υπ’ αριθμόν 24-2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ.
2. Την υπ’ αριθμόν 10626/30-03-2021 (ΑΔΑ: 61ΩΙ4690ΩΔ-4ΕΒ) απόφασης του Διοικητή του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» σχετικά με τη σύσταση τριμελούς
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
3. Την με αρ. Σ19/Θ.59/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ4690ΩΔ-Ξ32) απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ με την εγκρίθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 23608/14-07-2021 Πρακτικό
Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία
3 κλινών ΜΕΘ Παίδων προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω δωρεά.
4. Την με αριθμ. πρωτ. ……/…….. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ …………) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.
5. Την με αριθ. Πρωτ. ……………../………….. προφορά ης αφετέρου συμβαλλόμενης προμηθεύτριας
6. Την απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά την υπ. Αριθμόν …../………..
συνεδρίασή του.
11.Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια
της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
12.Ότι η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/
πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ...............,
ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Με την παρούσα, η «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.» αναθέτει και η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής
που αναφέρεται σε επόμενο άρθρο στην παρούσα, την υποχρέωση να παραδώσει τα παρακάτω
είδη:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Είδος

Τιμή
τεμαχίου Συνολική τιμή
(χωρίς ΦΠΑ σε €)
(χωρίς ΦΠΑ σε €)

Ποσότητα
(σε τεμάχια)
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Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του οικονομικού φορέα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
2.1- Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».
2.2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός είκοσι (20)
ημερών από την υπογραφή της παρούσας
2.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν παρατείνεται.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3.1 Η ποσοτική και η ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα συσταθεί από το Νοσοκομείο που είναι
αποδέκτης του υπό προμήθεια είδους, και η οποία θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο.
3.2. Το ως άνω αρμόδιο όργανο θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής μετά την ολοκλήρωση κάθε μίας παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η Προμηθεύτρια εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:
4.1. ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη
Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή
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καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
4.4. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
4.5. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της παρούσας υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) με την οποία θα
αναλαμβάνει να προμηθεύσει προσηκόντως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
4.6. Η Προμηθεύτρια δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους και τις
συμφωνίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, οι οποίοι όροι και συμφωνίες
συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Το συνολικό τίμημα της προμήθειας ………………………….. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
…………………………………..πλέον
ΦΠΑ
…………………………..,
ήτοι
συνολικό
τίμημα
ποσού…………………………… …… που θα καταβληθεί από την «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.» στην Προμηθεύτρια.
Το ως άνω τίμημα θα καλυφθεί από την χρηματική δωρεά του πολιτικού κόμματος «Ποτάμι», η
οποία έχει γίνει αποδεκτή με την υπ. Αριθμ. πρωτ. 2702/14-4-2020 Δήλωση του Υπουργού Υγείας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ογδόου της ΠΝΠ της 20- 3-2020.
5.1.1. Η τιμή του τεμαχίου του προσφερόμενου είδους ανέρχεται στο ποσό των……………………….
πλέον ΦΠΑ ….%.
5.1.1.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν τον Προμηθευτή, ήτοι 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο επί
του ποσού της κράτησης και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της
κράτησης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης
συμβάσεων με τους όρους που προβλέπεται στην παρούσα. Το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο
επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά.
5.2. H Προμηθεύτρια αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες της Προμηθεύτριας
για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.».
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Στην αμοιβή της Προμηθεύτριας, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Η πληρωμή της Προμηθεύτριας θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση
των παραδόσεων του υπό προμήθεια είδους, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
του προϊόντος και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την προσκομιδή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα.
5.3. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται για να ακολουθήσει η πληρωμή της
Προμηθεύτριας είναι τα κάτωθι:
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
5.4. Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμή μονάδας), παραμένουν σταθερά και
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης
της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η παρούσα σύμβαση έχει έναρξη ισχύος από την υπογραφή της.
6.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί όταν παραδοθεί οριστικά και εμπρόθεσμα το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος,
εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. Από την
επέλευση των ανωτέρω η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς άλλες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Η Προμηθεύτρια δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η Προμηθεύτρια κατέθεσε στην «ΙΦΕΤ
Μ.Α.Ε.» την υπ’ αριθ. …………………………………………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της
………………………………………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού …………………………… Ευρώ.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατέθηκε καλύπτει το 4% του τμήματος της
σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και
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επιστρέφεται στην Προμηθεύτρια μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και την πλήρη και
κανονική εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α. Ως προς την επεξεργασία από την ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. των προσωπικών δεδομένων της
Προμηθεύτριας
συμπεριλαμβανομένων
των
προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:
Η Προμηθεύτρια συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας
σύμβασης και επιτρέπει στην ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των
αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων της
Προμηθεύτριας που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ
τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και
σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων.
Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους
σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης,
(β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και
φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής,
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των
οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης,
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
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Τα προσωπικά δεδομένα της Προμηθεύτριας και των συνεργατών της (συμπεριλαμβανομένων
των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών
για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς
ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα η
Προμηθεύτρια έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού,
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το
νομοθετικό πλαίσιο.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου
24 του ν. 4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. σε άλλο δημόσιο φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24
του ίδιου νόμου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της
ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. είναι τα ακόλουθα (email: dpo@ifet.gr /τηλ. 2132002486).
B. Ως προς την επεξεργασία από την Προμηθεύτρια προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο
εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.
Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:
α) η Προμηθεύτρια (εκτελούσα την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας),
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου
εκτελούντος την επεξεργασία,
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση
των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της
επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
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ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της
Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και
διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
11.1. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η πρώτη των συμβαλλομένων,
«Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.» και η δεύτερη των συμβαλλομένων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
11.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό
δίκαιο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάσθηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το
περιεχόμενό της, μονογράφεται σε όλες τις σελίδες της και υπογράφεται νόμιμα και από τους
δύο συμβαλλομένους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δύο (02)
αντίτυπα δόθηκαν στην «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.», το δε άλλο δόθηκε στην Προμηθεύτρια.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ
ΠΙΝΑΚΑΣ Οικονομικής Προσφοράς
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προσφερόμε
νη
Ποσότητα
(σε τεμάχια)

α/α

Είδος

1

Θερμοκοιτίδα
ανοικτού
τύπου

1

2

Διαδερμικός
καπνογράφος

1

3

4

Σύστημα
μελέτης
ύπνου
Βυσματούμεν
ες
μονάδες
μέτρησης
καρδιακής
παροχής και
συνεχούς
καρδιακής
παροχής

Τιμή
μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Συνολι
κή τιμή
(χωρίς
ΦΠΑ)

Συνολική
αξία
(με ΦΠΑ)

1

3

5

Φορητό
ακτινολογικό

1

6

Φορητός
υπερηχογράφ
ος

1

Ο/Η υπογράφων /ουσα
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