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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια – εγκατάσταση
ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου,
προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και
σαράντα τριών λεπτών (597.619,43 €) πλέον Φ.Π.Α. 16%, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή»
Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 597.619,43 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Διάρκεια Προσφοράς: 6 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
Διαδυκτιακή Πύλη διενέργειας διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 07/09/2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 13/10/2015,ώρα 11:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 μ.μ.

Κωδ. CPV: 33190000-8
39150000-8

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ.
: 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : (210) 5272555
FAX
: (210) 5272553
e-mail
: exopl@ktyp.gr

Αθήνα, 02.09.2015
Αρ. Πρωτ. 12242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
«Ιατρικού και
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου»,
προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και
σαράντα τριών λεπτών (597.619,43 €) πλέον Φ.Π.Α. 16%, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή»

Αριθ. Διακήρυξης 5/Α/2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια
τριάντα οκτώ Ευρώ και πενήντα τέσσερα
λεπτά
693.238,54 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καθαρό Ποσό
Φ.Π.Α.(16%)

581.039,43 ΕΥΡΩ
92.966,31 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό: 674.005,74 ΕΥΡΩ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καθαρό Ποσό 16.580,00 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.(16%)

2.652,80 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό: 19.232,80 ΕΥΡΩ
Συνολικό Καθαρό Ποσό Προμήθειας
597.619,43 ΕΥΡΩ
πλέον
Φ.Π.Α.(16%) 95.619,11 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευσης της
Δ/ξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

02.09.2015

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευση στο
Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
02.09.2015

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
07.09.2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19.10.2015

Ημερομηνία
αποστολής
δημοσίευσης
στον ημερήσιο
και τοπικό
Τύπο
02.09.2015

ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
www.promitheus.gov.gr
ΩΡΑ

Δευτέρα
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

11:00
ΩΡΑ

Δευτέρα

11:00

A Π O Φ A Σ H
Έχοντας υπόψη:
A.
1.

Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 842/2011 της Επιτροπής

2.

Τις διατάξεις του Κανονισμού 1251/11 της Επιτροπής

3.

Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/EEC του Συμβουλίου

4.

Τη διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του τέταρτου άρθρου του Ν.
1398/1983

5.

Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν. 2519/1997 και την διάταξη της παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν. 2737/1999

6.

Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν. 3868/10

7.

Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.3918/11

8.

Τις διατάξεις του Ν.3614/07

9.

Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010

10.

Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/94

11.

Τις διατάξεις του ΠΔ 166/03

12.

Το άρθρο 3 και την παράγραφο δ του άρθρου 2 του Π.Δ. 312/99

13.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4281/2014
(Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Τις αποφάσεις 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-08 (ΥΠΑΣΥΔ) με τις τροποποιήσεις της, ΔΥ8δ//Γ.Π. οικ.
1348 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-04), ΔΥ8δ//Γ.Π. οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198 Β/2-10-09).
Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιριών ΔΕΠANOΜ Α.Ε., ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

14.
15.
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B.
α.

Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» (ΦΕΚ Α΄37/1963) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει
β.
Τις διατάξεις του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει,
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24 αυτού περί παρακράτησης
φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
γ.
Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ.
Τις διατάξεις του Ν.2660/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε.
Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ
Α’ 314) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
στ.
Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131) και ιδίως του άρθρου 5 αυτού
η.
Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
θ.
Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α’ 40)
ι.
Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο» (ΦΕΚ Α’ 65)
ια.
Τις διατάξεις του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 66)
ιβ.
Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 8 αυτού
ιγ.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ιδ.
Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 173)
ιε.
Τις διατάξεις του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
ιστ.
Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ιζ.
Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ιη.
Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046, 4093/2012
και 4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107)
ιθ.
Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 120)
κ.
Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167)
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κα.
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
ΠΔ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74)»
κβ.
Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143)
κγ.
Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160) και ιδίως
του άρθρου 157 αυτού περί εγγυήσεων
κδ.
Το ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κε.
Το ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ Α’ 125)
κστ. Το ΠΔ 342/2002 ««Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των
δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών ή νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284)
κζ.
Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
(ΦΕΚ Α’ 64) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κη.
Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
κθ.
Τον Kανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
λ.
Τη με αριθ. 3019845/10469/0078/10.10.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β’ 942) περί καθορισμού αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του
Κράτους
λα.
Τη με αριθ. Φ.800/11611/28.04.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’
488) περί καθορισμού αντιτίμου εξετάσεων στα Χημεία των Ενόπλων Δυνάμεων
λβ.
Τη με αριθ. Φ.800/100/73907/17.12.1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(ΦΕΚ Β’ 89/02.02.2000) περί καθορισμού κόστους χημικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο
Χημείο Στρατού και δεν εκτελούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους
λγ.
Τη με αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75/16.01.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 128)
λδ.
Τη με αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673)
λε.
Τη με αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ 3400)
μ.
Τη με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677)
μα.
Τη με αριθ. Π1/542/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»
μβ.
Τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ4β/Γ.Π.71053/Φ22/24.07.2006, Υ4β/Γ.Π.8497/Φ8γ2-90/
31.03.2011 και Υ4β/Γ.Π. 4616/Φ8γ2-90/ 15.02.2013 Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης με την οποία ανατίθεται στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου: «Επέκταση –
Εκσυγχρονισμός, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Σύρου».
μγ.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9044/26.10.2009 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο:
«Ολοκλήρωση επέκτασης, εκσυγχρονισμού, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» με
κωδικό MIS 216794 και την υπ’ αρ. 1895/24.04.2013 τροποποίηση αυτής.
μδ.
Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιριών ΔΕΠANOΜ Α.Ε.,
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
με.
Το απόσπασμα πρακτικού της υπ.’ αριθμ. 34 συνεδρίασης 13.11.2014 με θέμα 13ο
του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με το οποίο ματαιώνεται ο διαγωνισμός της
13.11.2013 και αποφασίζεται η επαναπροκήρυξή του.
μστ.
Την υπ’ αριθ. 3119/312/06.09.2011 και την υπ’ αριθμ. 3727/382/27.08.2013
αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκε η μελέτη δημοπράτησης του
εξοπλισμού.
μζ.
Το υπ’ αριθμ. 3252/06.07.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο της
διακήρυξης και για τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο.
μη.
Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 57 συνεδρίασης της 24ης Ιουλίου 2015. με
ο
θέμα 3 του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με το οποίο εγκρίθηκαν τα τεύχη
Δημοπράτησης καθώς και η παρούσα Διακήρυξη.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την υπ’ αριθμ. 5/A/2015 διακήρυξη, η οποία
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και την υποβολή Προσφοράς, η οποία εν
συνεχεία θα αξιολογηθεί και δύναται να χρησιμοποιηθεί στη σύναψη Σύμβασης με τη δημόσια
επιχείρηση «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εφεξής καλούμενη ως Αναθέτουσα Αρχή.
2
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr μετά από την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)
[άρθρο 32 § 2, 5 και 6 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/A’/2007).
3.

Η διακήρυξη διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

4.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (προμηθευτές) καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα
κατάλληλα σημεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και
τα αντίστοιχα Παραρτήματα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο
ο,τιδήποτε από το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής
Προσφοράς.
5.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, των ΠΔ 60/2007 και
118/2007 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.
6.
Κατά την υποβολή των Προσφορών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να σεβαστούν
όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που περιέχονται στην παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Παράλειψη εκ μέρους του υποψήφιου
αναδόχου να υποβάλει Προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη σχετική
τεκμηρίωση, πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της (που δηλώνεται στο άρθρο
5), θα οδηγήσει στην απόρριψη της Προσφοράς.
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8.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά γνώση της
διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο (real time) οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
9.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά

β.

Συνεταιρισμοί

γ.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

δ.

Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
10.
Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής, αλλά φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
11.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

α.
Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007,
δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.
β.
Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
γ.
Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, ιδίως όσοι έχουν
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.
δ.
Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή αναστολή
εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής τους και όσοι βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη
κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους.
ε.

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή
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των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
στ.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην πληρωμή
των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους.
ζ.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της χώρας
εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
η.
Επιπρόσθετα για την περίπτωση των υποψηφίων νομικών προσώπων, όσα δεν
είναι εγγεγραμμένα στο Γε.Μη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο μητρώο
ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
θ.
Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε
μέλος της. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την κοινή προσφορά της ένωσης προσώπων, η οποία
υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό
τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβάλλεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών
της ένωσης όπου:
(1)
Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
(2)
Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό
συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ειδικό
μέρος αυτών με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.
(3)
Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης, δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό
και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης.
12.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής,
σύμφωνα και με τη διαδικασία της παρ.3.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013:
α.
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή
τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του,
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
(1)
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
(2)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(3)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή
τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
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με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα IX για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
β.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
γ.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
δ.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

διακήρυξης.
ε.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Τα ανωτέρω αιτήματα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
στ.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών ή/και μόνο σε έντυπη μορφή δεν εξετάζονται.
13.
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς
μικρότερη της ανωτέρω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποβαλλόμενες
στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι(6) μήνες,
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της χρονολογίας διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή θα λήγουν στις 20.04.2016.
14.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α.

Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

β.

Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη.

15.
Στην παρούσα Απόφαση περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέρη και παραρτήματα τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α.

ΓΕΝΙΚΑ

ΆΡΘΡΟ 1.

Ορισμοί

ΆΡΘΡΟ 2.

Γενικές Πληροφορίες

ΆΡΘΡΟ 3.

Ενστάσεις – Προσφυγές

ΆΡΘΡΟ 4.

Χειρισμός Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 5.

Βασικά στοιχεία διαγωνισμού
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ΆΡΘΡΟ 6.

Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 7.

Χρόνος υποβολής Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 8.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

ΆΡΘΡΟ 9.

Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους

ΆΡΘΡΟ 10.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιμών

ΆΡΘΡΟ 11.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης
μειοδότη - Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης
διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 12.

Απόρριψη Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 13.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

ΆΡΘΡΟ 14.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 15.

Εναλλακτικές Προσφορές

ΆΡΘΡΟ 16.

Μερική Υποβολή προσφορών

ΆΡΘΡΟ 17.

Εγγυητικές Επιστολές

ΆΡΘΡΟ 18.

Ειδικοί Όροι

ΆΡΘΡΟ 19.

Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

ΆΡΘΡΟ 20.

Διαδικασία διενέργειας

ΆΡΘΡΟ 21.

Αξιολόγηση Προσφορών
21.1

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνική Αξιολόγηση

21.2

Οικονομική Αξιολόγηση

21.3

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

κατά

το

στάδιο

της

Κατακύρωσης –

ΆΡΘΡΟ 22.

Κατακύρωση

ΆΡΘΡΟ 23.

Πληρωμή

ΆΡΘΡΟ 24.

Παράδοση προμήθειας – Ρήτρες καθυστέρησης - Εγγυήσεις

ΆΡΘΡΟ 25.

Δικαίωμα Ματαίωσης

ΆΡΘΡΟ 26.

Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί

ΆΡΘΡΟ 27.

Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα – Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

ΆΡΘΡΟ 28.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΆΡΘΡΟ 29.
ΜΕΡΟΣ Β.
ΆΡΘΡΟ 1.
ΆΡΘΡΟ 2.

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Γ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Δ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για την περίπτωση που ο
Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων – Σύμπραξη)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και από τον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ
Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και θα
αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί:
α.
Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β.
Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
γ.
Σε μία (1) πολιτική εφημερίδα, δύο (2) ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές
Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και μια τοπική εφημερίδα, μια (1) φορά.
δ.
Στα Επιμελητήρια.
ε.
Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
(πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας –
ΕΟΜΜΕΧ).
στ.
Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
17.
Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού
& Διενέργειας Προμηθειών (Φαβιέρου 30, 1ος όροφος τηλ. 2105272566 κος Α.
Δεπασκουάλε).
18.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή,
στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
4. Νομική Υπηρεσία
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Κωδικός Αριθμός
Ομάδας Είδους
Μονάδα μέτρησης
Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη Προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α.
Φορέας για τον οποίο
προορίζεται το είδος
Πηγή Προϋπολογισμού

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
33190000-8
39150000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
597.619,43 €
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
Ε.Π.«ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2010ΣΕ09190007

ΣΑΕ

091/9

Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ

Τόπος Παράδοσης ειδών
Συνολικός χρόνος
παράδοσης ειδών
Έναρξη διαδικασίας
ελέγχου και παραλαβής
ειδών
Σύνολο κρατήσεων (%)

Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
Τρείς (3) μήνες
Την ορίζει η διακήρυξη
0,1036%

Προκαταβολή φόρου

Ν.4172/2013

Κατάθεση δειγμάτων

Όπως ορίζει η διακήρυξη
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ΜΕΡΟΣ Α
ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί

Αναθέτουσα Αρχή

Η δημόσια επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Ε.Ε.Ε.Ε (OJEU)

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official
Journal of the European Union) όπου δημοσιεύονται οι
προκηρύξεις των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις.

Ημέρα(ες)

Ημερολογιακές ημέρες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κειμένου

Μήνας(ες)

Ημερολογιακοί μήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κειμένου

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα πριν από την οποία
πρέπει να υποβληθούν οι Προσφορές.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Το παρόν κείμενο,
Παραρτημάτων.

Ανάδοχος

Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια μέσω
υπογραφής Σύμβασης (Παράρτημα Ι)

Προσφορά

Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα
(Υποψήφιο Ανάδοχο) ως απάντηση στην παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων
όλων των επισυναπτόμενων αποδεικτικών στοιχείων,
παραρτημάτων και δηλώσεων.

Υποψήφιος Ανάδοχος

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας ανταποκρίνεται στην
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, υποβάλλοντας
Προσφορά, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση

Είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μετά τη διενέργεια του
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας

Σύστημα

Ορίζεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων

Τοποθεσία Παράδοσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

συμπεριλαμβανομένων
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ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές Πληροφορίες
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών,
στοχεύει στο να επιλέξει τον Ανάδοχο με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση για την υλοποίηση του
αντικειμένου: «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου» – CPV: 33190000-8 και 39150000-8.
2.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των
ειδών του καταλόγου δημοπρατούμενου εξοπλισμού.
3.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 597.619,43 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 16% 95.619,11

Ευρώ.
4.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του καταλόγου δημοπρατούμενου εξοπλισμού
παρέχονται στο Μέρος Β.
5.
Η ακολουθούμενη διαδικασία προσφορών είναι η "Ανοικτή και υλοποιείται ηλεκτρονικά
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ".

ΑΡΘΡΟ 3
Ενστάσεις-Προσφυγές
1.
Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το Ν.3886/2010.
2.
Οι προσφυγές – ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
3.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, στο πρωτόκολλο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
4.
Προσφυγές – ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός
από εκείνους που αναφέρονται στο ανωτέρω νομοθέτημα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
5.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται ηλεκτρονικά και εντύπως
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ως τούτο ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του ΠΔ
118/2007.
6.
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική και έντυπη κατάθεση των ενστάσεων και σχετικών
παραβόλων, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013.
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ΑΡΘΡΟ 4
Χειρισμός Προσφορών

4.1

Χειρισμός Ανταλλαγής Πληροφοριών

1.
Τίποτα από το περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών είναι ή δύναται να
θεωρηθεί ως υπόσχεση για οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόματος της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου Αναδόχου.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά ή
να ακυρώσει το διαγωνισμό, οποιαδήποτε στιγμή.
3.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου
και η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και οι Αναθέτοντες Φορείς δε φέρουν καμία ευθύνη για τέτοιες
δαπάνες.

4.2

Χειρισμός Εμπιστευτικών Πληροφοριών

1.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν
(αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα
επέφερε ζημιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
προσφορές τους θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά
την υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2.
Ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους
Αναδόχους ως εμπορικά ευαίσθητες, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να αποκαλύψει
αυτές τις πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου.
3.
Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οποιουδήποτε υλικού
χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους
που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως αυτόματη αποδοχή αυτού του χαρακτηρισμού εκ μέρους της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

4.3

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

1.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες,
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π.Δ. 118/2007),
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
4.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
5.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
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κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση καθώς και
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
ΑΡΘΡΟ 5
Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού
Ο πιο κάτω πίνακας καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και άλλες βασικές διοικητικές λεπτομέρειες του
διαγωνισμού μέχρι και την ανάθεση της προμήθειας:
Διαδικασία διαγωνισμού

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός
Μειοδοτικός
Ημερομηνία: 07.09.2015
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 11:00

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού

www.promitheus.gov.gr

Γλώσσα σύνταξης Προσφορών

Ελληνικά

Νόμισμα Συμφωνίας Πλαίσιο

Ευρώ

Ημερομηνία Αποστολής στην ΕΕΕΕ(OJEU)

02.09.2015

Διεθνής

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 02.09.2015
Κυβέρνησης
Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο
02.09.2015
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
Περίοδος ισχύος των Προσφορών

Ημερομηνία: 19.10.2015
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 11:00
6 μήνες

ΑΡΘΡΟ 6
Παραλαβή Εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών
1.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται
σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό α/α 12982.
2.
Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό παρέχονται από τον Κο Α. Δεπασκουάλε
(τηλέφωνο επικοινωνίας 210.5272566), Αριθ. Μηχ. Τηλεμοιοτυπίας: 210.5272553, όλες τις εργάσιμες
ημέρες, 10:00-14:00), Email: fdepas@ktyp.gr.
3.
Μέσο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων αποτελεί η διαδικτυακή πύλη διενέργειας
διαγωνισμού.
4.
Τυχόν απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
5.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείμενο της
προκήρυξης δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από την Υπηρεσία Διενέργειας
ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας της αναρτηθείσης Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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7.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος - Τρόπος υποβολής Προσφορών
1.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr προσφορά με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του ΠΔ 118/2007, καθώς και
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.20Ι3.
2.
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου είναι δύο (2) (υπο)φάκελοι με
την έννοια της σχετικής κατηγορίας επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής
διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής:
α.
‘Ενας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική
Προσφορά».
β.
‘Ενας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.
Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:
α.
Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής).
β.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως:
(1)
Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.
(2)
Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο άρθρο
13 της παρούσας.
4.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
5.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.
6.
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
7.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
8.
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
9.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
10.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
11.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
12.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.
13.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
14.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής — τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική Προσφορά και
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απαιτούνται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (π.χ. πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς). Ο φυσικός φάκελος των εν λόγω δικαιολογητικών απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού να είναι πλήρης και με συνεχή αρίθμηση. Δικαιολογητικά που έπρεπε να
υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δεν έχουν υποβληθεί οδηγούν σε αποκλεισμό ακόμα και αν έχουν
προσκομιστεί σε έντυπη μορφή με τον φυσικό φάκελο. Μεταξύ ίδιων ή όμοιων εγγράφων υπερισχύει
το έγγραφο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το οποίο και λαμβάνεται υπόψη ως το μόνο έγκυρο ήτοι το
ηλεκτρονικά αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ακόμη και αν οδηγεί σε αποκλεισμό του
υποψηφίου.
15.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) δεν απαιτείται να
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, και τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω
διατάξεις.
16.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 απαιτείται,
επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
17.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης
υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και
να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
β.
Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι
φόροι, δασμοί, τυχόν ασφάλιστρα και άλλες σχετικές δαπάνες). Η συνολική τιμή θα ληφθεί υπόψη για
τη σύγκριση των προσφορών.
19.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
20.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και, στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
21.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
22.
Εφόσον, η Οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
επιπλέον σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
23.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης,
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
24.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς
στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά».
25.
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη
της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού
συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
26.
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού Υπηρεσία, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε
σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές
ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής — τεχνικής προσφοράς» και εφ’ όσον
απαιτείται «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βεβαίας χρονολογίας.
27.
Ως προς την προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων ή επικύρωσης αντιγράφων
εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/2014) και η
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται έγγραφα των σχετικών δημοσίων φορέων που είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
28.
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους,
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.
29.
Σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα.
30.
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από
άλλη ποινική διάταξη και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή
άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
31.
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης του και μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
32.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 — 2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
33.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το
διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή, ενώ προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής
προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
34.
Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
35.
Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις και αν υπάρχει στην προσφορά ή σε απαιτούμενο
στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή ή σε
στοιχεία της, διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του
διαγωνισμού.
36.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή
του Ν.3886/10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω
προδικαστική προσφυγή , θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
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37.
Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις με την μορφή επισυναπτόμενου αρχείου
δια του ΕΣΗΔΗΣ μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
38.
Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Οι τεχνικές προδιαγραφές — απαιτήσεις της Υπηρεσίας
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του ΠΔ 118/2007).
39.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
40.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα
έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
41.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται και προς τούτο
απαιτείται να προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
42.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η
τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης
πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”,
συμφωνούμε και αποδεχόμεθα κλπ. Σε περίπτωση δε που στο περιεχόμενο της Προσφοράς
χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
43.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
44.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο
ανωτέρω χρόνο ήτοι έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα), καθώς και για
το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύμφωνα με την παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
3.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με τον
παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
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5.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι.
6.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
7.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία
άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων
των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν στον διαγωνισμό.
Άρθρο 9
Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την Επιχείρηση Κατασκευής τους
1.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για
τη χώρα καταγωγής — προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 παραγρ. 1
του ΠΔ 118/2007).
2.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ
118/2007).
3.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει υπεύθυνα στην προσφορά του, να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωσή της παραγρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει/παραγάγει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5.
Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται επίσης ως απαράδεκτη.
6.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους:
α.
Δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί
το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
β.
Επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα (παραγρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986) σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι:
(1)
Η κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος.
(2)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι
τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
(3)
Στο πρόσωπο του κατασκευαστή δεν συντρέχουν τα κωλύματα
ανάθεσης που προβλέπονται ανωτέρω για τον προμηθευτή.
7.
Ομοίως με τα προεκτεθέντα, προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που
δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του ΠΔ 118/2007.
9.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που
δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού
από τους διαγωνισμούς των φορέων του Δημοσίου, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
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10.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη υπογραφή της
σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα
κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
11.
Κατ’ εξαίρεση, πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την υπογραφή της σύμβασης, η αλλαγή μπορεί να εγκριθεί μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή της αρμόδιας
υπηρεσίας αντιστοίχως. Κατ’ αναλογία εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα και στην περίπτωση
αλλαγής δηλωθέντος μοντέλου του ίδιου εργοστασίου εφόσον τούτο καθίσταται απολύτως αναγκαίο
λόγω διακοπής παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου και υπό τον όρο το νέο είδος να
περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ιδιοτήτων.
12.
Κατασκευή/παραγωγή του υπό προμήθεια είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον
αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
13.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών — Ανακοίνωση Τιμών
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό
όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού — ΕΔΔ) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2.
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών σε
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
3.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά».
4.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
5.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
6.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 11
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης
Μειοδότη - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης
Διαγωνισμού
1.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο
σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού — ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
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α.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία
και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση
για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β.
Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί
στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ, μετά
από πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες με μέριμνά της, ορίζει την ημερομηνία και
την ώρα κατά την οποία θα αποσφραγίσει δημόσια τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία θα μονογράψει και σφραγίσει το
σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
γ.
Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων
έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών — τεχνικών προσφορών, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους —
σύμφωνα με τα ισχύοντα — και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή
ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες
του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά — μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες — οικονομικούς φορείς
για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες — οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως
της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν
ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις — συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ.
Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται - γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
ζ.
Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο
χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με
χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
η.
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά — τεχνικά) από τον
έχοντα την Οικονομική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του
χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το στάδιο,
ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
θ.
Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι
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συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα - ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το
σύστημα.
ι.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η ΕΔΔ προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη της.
ια.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την
οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με
ξεχωριστό Πρακτικό επι της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης
αυτού στον οποίο προτείνεται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, το οποίο υποβάλλεται
αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιβ.
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση
για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο
του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
ιγ.
Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας από τον
Έχοντα την Οικονομική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση
του χρόνου υποβολής Προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Προσφυγών τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
ιδ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά
και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει
παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
ιε.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιστ.
Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα
των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη
οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιζ.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για
την έκδοση τελικής απόφασης.
2.
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη
απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:
α.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
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β.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
γ.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η
«χαμηλότερη τιμή». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.
δ.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ε.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την
έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή
πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του
πρακτικού της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της
υπόψη ειδοποίησης-ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη
γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω
ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την
άσκηση τυχόν προσφυγών.
στ.
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και
τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
ζ.
Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται
στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
η.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.Δ.,
καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
Άρθρο 12
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού / μη
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στη Διακήρυξη στα επιμέρους άρθρα της και σε
κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 9 της
παρούσας
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος .
Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμών.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τους
απαράβατους όρους — απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και
εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
Εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της
προμήθειας.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από την διακήρυξη
προθεσμία.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του
προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες
τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 13
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα Δικαιολογητικών. Οι προσφέροντες πρέπει να
συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω
υποπίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη και τα
ακόλουθα:
α.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
β.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο προμηθευτή.
γ.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου
προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
ε.
Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 β του ΠΔ 118/07 ως
δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες
ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

ΝΑΙ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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α:

1.

Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του
από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007
2.
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
3.
Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής
ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις
4.
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά
ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα
Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό
επάγγελμα τους).
5.
Διαθέτουν τη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα
που προβλέπεται στους α/α 5.β και 5.γ του παρόντος πίνακα
περιγραφής δικαιολογητικών
6.
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης,
θα προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/2007.
7.
Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα
8.
O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου
Αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για
Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην
περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι:
- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου
1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
β:

1.

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
2.
Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα.
γ:

1.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της
2.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού
3.

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά σύστασής
τους, και συγκεκριμένα:
α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις
αυτού
ή
επικυρωμένο
αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του Υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία υποβολής προσφορών

ΝΑΙ

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε :
1.
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα
τροποποιητικά
2.
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να
καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει
επιπλέον να καταθέσει:
1.
Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όλα τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
2.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη
συμμετοχή του Μέλους:
 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
 στο Διαγωνισμό
3.
Συμφωνητικό
Κοινοπραξίας όπου:

μεταξύ

των

μελών

της

Ένωσης/

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
Έργου
 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
4.

α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄
30/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μετοχές των
ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν σε διαγωνισμό με
οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης
νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη
εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας
αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο
διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των
ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά
μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι
μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση
για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών
θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη
εταιρία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην

ΝΑΙ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή με την
προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το
οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.
γ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές
ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη
σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει
για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη
δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους
στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική
περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης
των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών κατά
το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση
ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία
υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου
της ανώνυμης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει
σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση,
εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε
αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας
αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει
τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την
προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της,
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν
επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα
διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι
φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά
τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του
κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
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ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους
της έδρας της.
iii) Κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο από το οποίο μπορεί να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών της εταιρίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα,
από την ανακηρυχθείσα προμηθεύτρια εταιρία, πριν από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να
προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας. Όλα τα παραπάνω
έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας
και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς
τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση
των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού
προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της
ανωτέρω περ. γ’.
ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας,
κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ.
γ’.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά
τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ’,
σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η
δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της
εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση
των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής
κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της
εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από
την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της
εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει
επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα
οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως
τροποποιημένο ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι
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εισηγμένες
στα
Χρηματιστήρια
κρατών-μελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο
διαγωνισμό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή
οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την
υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο
συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του
Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένες
ισχύουν.
θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή
συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης
προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας
στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα
διαγωνισμό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει
εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005.
Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται
αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των
συμμετεχόντων. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων
πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα
με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της
συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική
δραστηριότητα,
την
χρηματοπιστωτική
και
οικονομική
κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή,
δηλαδή:
α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος
από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.
β. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό
είναι μικρότερο των 3 ετών:
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους
Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων,
σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή
υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών.
2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον ίσο με το 15% του προϋπολογισμού της υπό
δημοπράτηση προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Σε
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περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος
ή μεγαλύτερος του άνω ορίου. Σε περίπτωση δε Ένωσης
εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση
οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ΈνωσηςΚοινοπραξίας υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην ΈνωσηΚοινοπραξία.
γ. Βεβαιώσεις τραπεζών για τη χρηματοπιστωτική επάρκεια της
επιχείρησης. Οι τραπεζικές βεβαιώσεις θα αποδεικνύουν τη
χρηματοπιστωτική ικανότητα του προσφέροντα, που θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίση με το 20% του προϋπολογισμού της
υπό δημοπράτηση προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α). Η παραπάνω χρηματοδοτική ικανότητα, σε περίπτωση
ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών θα
καλύπτεται από επιμέρους τραπεζικές βεβαιώσεις για κάθε μία
από τις συμμετέχουσες στην ένωση ή κοινοπραξία, το δε
άθροισμα αυτών θα καλύπτει το ανωτέρω όριο υπολογιζόμενης
της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με το ποσοστό
συμμετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία.
δ. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες
παραδόσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών
τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:
1. Του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα του προσφερόμενου προϊόντος.
2. Της ημερομηνίας παράδοσης.
3. Του ποσού παράδοσης.
Οι Υποψήφιοι πρέπει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη να έχουν
εκτελέσει προμήθειες εξοπλισμού ανάλογες με τη σπουδαιότητα,
πολυπλοκότητα και το μέγεθος της δημοπρατούμενης
προμήθειας (ιδρύματα, νοσοκομεία, κτίρια πρόνοιας, τουριστικές
μονάδες κλπ), (αθροιστικά ή μεμονωμένα) αξίας τουλάχιστον
ίσης προς το 15% του προϋπολογισμού της παρούσας
διακήρυξης. Η παραπάνω τεχνική - επαγγελματική ικανότητα, σε
περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών
θα καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ΈνωσηςΚοινοπραξίας, υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην ΈνωσηΚοινοπραξία.
ε. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε
χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια(ες)
αγορά(ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν
και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα
οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς
και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις
πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον
κατασκευαστή.
στ.
Δυνατότητα
επίκλησης
επαγγελματικής,
τεχνικής,
χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων:
1. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ποιοτικής
επιλογής ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση
της επαγγελματικής ή/και τεχνικής ή/και χρηματοοικονομικής
ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, ανεξάρτητα από τη
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νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω
φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των τρίτων να
διαθέσουν την επαγγελματική τους επάρκεια ή/και τους
τεχνικούς ή/και τους χρηματοοικονομικούς τους πόρους στον
προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Η απόδειξη των ανωτέρω μπορεί ενδεικτικά να γίνεται με
απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή καταστατικού οργάνου
διοίκησης ή σε κάθε περίπτωση του αποφασίζοντος οργάνου του
φορέα που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και
χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα, με την
οποία εγκρίνεται η συνεργασία με τον προσφέροντα και η
παροχή προς αυτόν της επαγγελματικής ή/και της τεχνικής ή/και
της χρηματοοικονομικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να
είναι στη διάθεση του προσφέροντα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να
αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα
είναι διαθέσιμοι για το έργο και τον τρόπο δια του οποίου θα
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του έργου. Με την ίδια
απόφαση πρέπει ο δανείζων να δεσμεύεται ρητά να διαθέσει
στον προσφέροντα τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και να δηλώνει το πρόσωπο που θα έχει
εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα
τα
έγγραφα
που
απαιτούνται
για
το
διαγωνισμό,
περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη
δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του προσφέροντα.
3. Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας τρίτου, ο προσφέρων
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά μη
αποκλεισμού και συμμετοχής και για τον οικονομικό φορέα
που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και
χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα. Σε
περίπτωση που ο ίδιος προσφέρων ανακηρυχθεί ανάδοχος,
υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης και
για τον τρίτο δανείζων φορέα.

2.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή,
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.
3.
Η ως άνω Ένορκη Βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
4.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 14
Δικαιολογητικά που Υποβάλλονται κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με
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σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι περιγραφόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία. Ο
προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη
και τα ακόλουθα:
α.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
β.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο προμηθευτή.
γ.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου
προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο προμηθευτή το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
ε.
Α/Α

Για τους Έλληνες Πολίτες, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό
προπτωχευτική
διαδικασία
εξυγίανσης.
Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12.

13.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον
που υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν.3414/2005.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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στ.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
ζ.

Α/Α

Για τους αλλοδαπούς πολίτες, απαιτούνται:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση
της
επαγγελματικής
του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση
ή
ανάλογη
κατάσταση
που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική
διαδικασία
εξυγίανσης
ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρμόδιας
αρχής
ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην
οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

10.

Πιστοποιητικά
όλων
των
οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά
την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

13.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007,
ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου
3
του
Ν.
3310/2005,
όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.

ΝΑΙ

η.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή,
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

θ.
Α/Α
1.

Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας,
δωροδοκίας
και
δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο
43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

15.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

16.

Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των
νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του
άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

ΝΑΙ

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια
κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

41

ι.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

ια.
Α/Α

Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)

ΝΑΙ

αρχής,

ότι

ο

Υποψήφιος
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

ΝΑΙ

12.

Υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

15.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

16.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ιβ.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ιγ.
Α/Α

Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
της πρόσκλησης υποβολής των
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δικαιολογητικών

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

15.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει
εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά
την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

16.

Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης
των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.
3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στις εν λόγω διατάξεις.

ΝΑΙ

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα
χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ
εταιρείες.

ιδ.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή,
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

46

ιε.
Α/Α

1.

Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες, απαιτούνται:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ιστ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Λοιπές απαιτήσεις:

1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία
α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική
μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.
β. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και σε
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
γ. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Αντικατάσταση μέλους κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού απαγορεύεται.
δ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης
της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της
Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 15
Εναλλακτικές Προσφορές
1.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.
2.
Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 16
Μερική Υποβολή Προσφορών
1.
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας, ήτοι το σύνολο του
δημοπρατούμενου καταλόγου ειδών εξοπλισμού.
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2.
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της διακηρυσσόμενης με την παρούσα
προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 17
Εγγυητικές Επιστολές
1. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει
σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτός του αναλογούντος
ΦΠΑ).
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ΦΠΑ, επί της συνολικής συμβατικής αξίας.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
4. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
5. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
6. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να συμπληρώνονται όπως στο Υπόδειγμα του
Μέρους Δ της παρούσας.
7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έλλειψη άλλως οριστικής κρίσης
επί τυχόν ασκηθησομένου ενδίκου μέσου.
8. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
9. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης αποδεσμεύεται με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής.
10. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
11. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ΑΡΘΡΟ 18
Ειδικοί Όροι
1.
Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική
προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τα παρακάτω:
α.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
β.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση
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προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν
από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
γ.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την
προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού
στην προσφορά.
δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της
τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας και υποστήριξης κ.τ.λ., που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή δε της ενότητας
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων της.
ε.
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, κτλ.). Aντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης,
στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
2.

Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:

α.
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των
υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
β.
Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά,
για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα
προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών
προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
γ.
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους
απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007, να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί
κατ’ ανώτατο χρονικό όριο ενενήντα (90) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 19
Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
1.
Η τιµή της προσφοράς για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου αντικειμένου θα
εκφράζεται σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
2.
Προσφορές που δεν δίνουν την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
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νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α.
4.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία
5.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το δημοπρατούμενο κατάλογο, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.
Για την περίπτωση Dumping – εξαγωγικών επιδοτήσεων:
α.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν
είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και κάθε άλλο
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή
που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
8.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
9.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται
από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης
οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά στο σύνολο της προμήθειας.
Τιμές προσφοράς ανά είδος του καταλόγου εξοπλισμού δεν είναι αποδεκτές. Εφόσον από
την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
11.
Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 20
Διαδικασία Διενέργειας
1.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς και τεχνικούς λόγους αποκλείονται από
περαιτέρω αξιολόγηση
2.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.
3.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Γίνονται δεκτές οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν
τεκμηριωμένα, με ισοδύναμο τρόπο, τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Η διαπίστωση για τη
συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά
από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 21
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Αξιολόγηση Προσφορών
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή χωρίς
ΦΠΑ και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ.
60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

21.1

Αξιολόγηση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών

1.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών που έχουν υποβληθεί.
2.
Η ΕΔΔ μετά από πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες ορίζει την
ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία θα αποσφραγίσει δημόσια τα εντύπως προσκομισθέντα
δικαιολογητικά «Συμμετοχής -Τεχνικών Προσφορών»
3.
Η ΕΔΔ συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και η απόφασή του γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους
υποψήφιους αναδόχους έχοντας συνημμένο το πρακτικό.

21.2

Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών

1.
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα
Αρχή.
2.
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι οικονομικές
προσφορές θα γνωστοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή την Αναθέτουσα Αρχή
ηλεκτρονικά στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
3.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση.
4.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται
5.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών
προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
6.
Για τη σύναψη της Σύμβασης, οι προσφορές θα κριθούν με βάση το κριτήριο της
χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, υπό τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη συνάδουν πλήρως με τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας.
7.
Προσφορά μόνο για υποείδος δεν είναι παραδεκτή.
8.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των Προσφορών,
κατά φθίνουσα αρίθμηση της προσφερόμενης τιμής, θα ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης ο
προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
9.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα
διαβιβάσει το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά
της γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψήφιους προμηθευτές η εκδοθείσα απόφαση.

21.3 Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης – Ολοκλήρωση
Αξιολόγησης

1.
Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α)
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του Π.Δ. 118/07, από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σ’ αυτόν, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
2.
Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης.
3.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη
ειδοποίηση.
4.
Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, την πρώτη εργάσιμη
ημέρα από την αποσφράγιση αυτών με αίτημα που υποβάλλουν στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, η οποία αιτιολογημένα δύναται να ορίσει άλλη ημέρα άσκησης του σχετικού
δικαιώματος, σε καμία όμως περίπτωση δεν δύναται να ορίσει ημερομηνία που είναι αργότερα της
έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης.
5.
Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
6.
Η επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται
σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
7.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης
διακήρυξης (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), ή στο άρθρο 8 και 8α του Π.Δ.118/2007,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που
προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
8.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007,
ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο
της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή απορρίπτεται.
9.
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη
διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά
του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το
έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται
πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός
φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά
ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).
10.
Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση
στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο
προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η
εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς
και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε
από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
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ΑΡΘΡΟ 22
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής. Το Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί
να κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να τον
επαναλάβει με τους ίδιους ή νέους όρους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται αξίωση αποζημίωσης
υπέρ των συμμετεχόντων.
Η ανακοίνωση της απόφασης του Δ.Σ. θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο που αναδείχθηκε
μειοδότης.
Μετά τον έλεγχο και έγκριση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου
σύμβασης (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και πριν την σύναψη της σύμβασης, το Δ.Σ. της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καλεί το Διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια
να προσέλθει εντός 10 ημερών να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Αν παρέλθει η οριζόμενη από
την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, το Δ.Σ. της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την
κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση.
Επίσης μπορεί να αποφασίσει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις ακόλουθες κυρώσεις :
α.

β.

Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος
του εκπτώτου προμηθευτή.
Προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγων που
οδήγησαν σε αυτήν στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την
υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προς την Τράπεζα μετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 23
Πληρωμή
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει ως εξής:
- Ποσό έως το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη
προκαταβολή.
Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση με την
προκαταβολή. H εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
(συμπεριλαμβανομένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Αν o ανάδοχος ζητήσει μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
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προκαταβολής. συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.
Ποσό ίσο με το 70% της συμβατικής αξίας των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί προκαταβολή
οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συμβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί
μετά την τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισμού στους χώρους και στις θέσεις που θα
υποδειχθούν από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης με εντολή της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., το
ποσό θα καταβληθεί με την αποθήκευση.
Ως συμβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιμή η οποία προκύπτει από την ανάλυση του
προϋπολογισμού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ Β της
παρούσας, διαμορφωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς για το σύνολο
της προμήθειας.
- Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα χορηγηθεί μετά την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού, που θα πραγματοποιηθεί μετά την
ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των ειδών του συμβατικού
καταλόγου.
-

ΑΡΘΡΟ 24
Παράδοση Προμήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης – εγγυήσεις
Εργασίες Εγκατάστασης
Ο ανάδοχος του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι
αυτονόητο ότι περιλαμβάνονται στις παρούσες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως
δηλώνεται ρητώς με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που πρέπει να περιλαμβάνεται
στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Δείγματα
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει δείγματα των προς
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της.
Παράδοση
Για την παράδοση της προμήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
Η παράδοσή θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την
υπογραφή της συμβάσεως, μέσα στο χρονικό όριο της παρούσας διακήρυξης και θα ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις, όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης αυτής. Στην περίπτωση που κατά τη φάση
της προσκόμισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει το μοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις
ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη οικονομική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις επιμέρους προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως
άνω χρονοδιάγραμμα να εγκαταστήσει τα είδη του εξοπλισμού και να ενημερώσει εγγράφως επ’
αυτού την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του
εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο με πρωτότυπα δελτία δοκιμών για όλα
τα είδη του συμβατικού καταλόγου εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο
Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει με επιτυχία όλες οι απαραίτητες δοκιμές
λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την επόμενη
ημέρα της έγγραφης ενημέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και
προκειμένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον
έλεγχό του. Ο ανάδοχος στο χρονικό διάστημα ελέγχου πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή
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πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια Επιτροπή και να διευκολύνει με κάθε τρόπο
το έργο της.
Έλεγχος Παράδοσης – Πρωτόκολλα Παραλαβής
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές
υποχρεώσεις του διαγωνιζόμενου.
Η έγκριση ή απόρριψη τμήματος ή ολόκληρης της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή και ύστερα
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, με τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις,
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης,
συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η προμήθεια να έχει παραδοθεί, η
εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον διαγωνιζόμενο. Στην
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και η εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Η καθυστέρηση
παράδοσης της προμήθειας ή τμημάτων της από τον ανάδοχο, με υπαιτιότητά του, συνεπάγεται
αυτοδικαίως προς όφελος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και σε βάρος του ανάδοχου την
επιβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανώτερης βίας.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα είναι ο προβλεπόμενος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των
περιεχομένων της παρούσας Διακήρυξης, μπορεί δε να παρατείνεται αιτιολογημένα από την εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και μετά την τοποθέτηση των
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγματοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του
παραδοτέου εξοπλισμού από την ορισθησομένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συμβατικής
προθεσμίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσεται σχετικό Πρωτόκολλο
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιμα υλικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί για
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.
Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός 10 ημερών από την εκπλήρωση όλων
των τυχόν αναφερομένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων.
Εγγύηση
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προμήθειας είναι 24 μήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των
ειδών του εξοπλισμού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν μετά την παραλαβή τους με
το οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νομικά ελαττώματά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της Σύμβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.) και ισχύος 2 ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου,
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν
πραγματικά και κρυφά ελαττώματα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και
Διατήρησης, ενεργείται με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
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προς την Τράπεζα, μετά τη λήξη του χρόνου της 24μηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο
εξοπλισμός βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστημα των δύο ετών εγγύησης της προμήθειας και με εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε
μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών
εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο
πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση
συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήματος απαιτηθεί για
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισμού οφείλεται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενημερώνει
σχετικώς αυθημερόν και εγγράφως το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει αντίρρηση
και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την
κοινοποίηση της εντολής αρχίζει και ο υπολογισμός του χρόνου ακινητοποίησης του εξοπλισμού. Ο
ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541,
543, 548, 549, 557 ΑΚ.
Εις ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης ισχύουν τα
ακόλουθα :
Ο συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, κατά τη
διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. Ο
χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος υπολογίζεται από τη βεβαιωμένη γνωστοποίηση της βλάβης
στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νοσοκομείου. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο
ακινητοποίησης του μηχανήματος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της
επόμενης ημέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση
οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συμβάν ή
γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνεπεία του οποίου δεν
είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Το χρονικό διάστημα σε ημέρες που κάποιο Μηχάνημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του
προαναφερθέντος διαστήματος των 15 ημερολογιακών ημερών, πολλαπλασιασμένο επί τρία (3), θα
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του μηχανήματος.
ΑΡΘΡΟ 25
Δικαίωμα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και αποκλειστικά για τους οικείους λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 118/07),
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει:
α.
Τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.
β.
Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 26
Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί
1.
παραδώσει.
2.

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τον οποίο θα
Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 27
Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά δικαιώματα - Εκχωρήσεις / Μεταβιβάσεις
1. Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της
προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την
προμήθεια, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί
να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
3. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
α) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και μεταβίβαση τμήματος ή του συνόλου της προμήθειας σε
τρίτο (πέραν των επιτρεπόμενων από την παρούσα διακήρυξη) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Η σχετική απαγόρευση δεν καταλαμβάνει εκχωρήσεις προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύματα προς σκοπό χρηματοδοτήσεως του αναδόχου, οι δε εν λόγω εκχωρήσεις δύναται να λάβουν
χώρα κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 28
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1.
Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 118/2007
& του Ν.3886/2010.
2.
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
3.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
4.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 29
Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στη Διαδικασία
1.
Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο άλλως εξώδικη
ομολογία ότι ο προσφέρων αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή
κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
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2.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε
μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα
τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας.
3.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους
με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των
τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο
κανόνας δικαίου.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Ειδικοί Όροι
1. Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια
(prospectus), τις τεχνικές περιγραφές και τις πιστοποιήσεις, που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Όλα τα στοιχεία των προσφορών που αφορούν σε ένα είδος θα αποτελούν ενιαία
ενότητα.
2. Προσφορές που περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις
Διακήρυξης, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

των

απαιτήσεων

της

3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά
είναι απαράδεκτη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά για μέρος των ειδών του εξοπλισμού που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και
σελίδας.
6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι προσφέροντες θα πρέπει να
αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με
την εξήγηση της έννοιάς τους.
7. Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 2
Τεχνικές Προδιαγραφές
1.

Ο κατάλογος των υπό προμήθεια ειδών είναι ο ακόλουθος :
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ITEM

ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ
(ΕΥΡΩ)

C0B03

ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ

BED, HOSPITAL, ELECTRIC

25

1.400,00

35.000,00

C0K00

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΛΞΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

LIFTING POLE, BED, HOSPITAL

6

25,00

150,00

C0K01

ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΛΙΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

SAFETY SIDE RAILS, BED, HOSPITAL

6

100,00

600,00
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C0Q01

ΚΟΜΟΔΙΝΟ

LOCKER, BEDSIDE/OVERBED TABLE
COMBINATION

25

350,00

8.750,00

C0Q05

ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΚΛΙΝΩΝ

OVERBED TABLE, RENAL DIALYSIS

5

300,00

1.500,00

C0Z00

ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

MATTRESS, BED, HOSPITAL

50

200,00

10.000,00

C1L01

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

CHAIR, CLINICAL, HAEMODIALYSIS

5

4.000,00

20.000,00

C1M05

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
(ΜΠΟΥΜ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

COUCH EXAMINATION,
UROLOGY/GYNAECOLOGY,ELECTRIC

1

3.000,00

3.000,00

C2B08

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ, ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

DEFIBRILLATOR, PACEMAKER
CAPABILITY, BIPHASIC

4

6.500,00

26.000,00

C3I04

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ /
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ

TROLLEY, EMERGENCY
RESUSCITATION

4

1.700,00

6.800,00

C3L01

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ,
ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

SUCTION APPAR., ELECT., PORTABLE,
H.V., S.J.

2

850,00

1.700,00

C4G00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

PUMP, INFUSION, VOLUMETRIC

3

1.059,35

3.178,05

C4H00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ

PUMP, INFUSION, SURINGE

6

1.250,00

7.500,00

C4N71

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΝΤΕΟΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ,
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

TOWER VIDEO ARTHROSCOPY, HIGH
DEFINITION

1

52.845,53

52.845,53

E0A00

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΠΛΗΡΕΣ

ANAESTHETIC STATION, MOBILE,
COMPLETE

1

45.000,00

45.000,00

E2A00

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ,
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

OPERATING TABLE, ELECTRIC,
MOBILE, GP

2

25.500,00

51.000,00

E2A06

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ,
ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟ

OPERATING TABLE, ELECTRIC,
ORTHOPEDIC

1

40.000,00

40.000,00

E3J01

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ELECTROSURGICAL UNIT, HIGH
PERFORMANCE

2

9.000,00

18.000,00

E4H05

ΜΟΝΙΤΟΡ, 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, EΠΙ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ

MONITOR, TROLLEY MOUNTED, 4
CHANNELS

2

6.000,00

12.000,00

E4K02

ΜΟΝΙΤΟΡ, ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟ,
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ

MONITOR, INTRAPARTUM,
CARDIOTOCOGRAPH

1

8.500,00

8.500,00

E5B00

ΗΚΓ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ECG RECORDER, MULTI-CHANNEL,
MOBILE

10

4.500,00

45.000,00

E6N08

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ,
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

INSTRUMENTS, ENDOSCOPY,
ARTHROSCOPES

1

24.000,00

24.000,00

F0A01

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΛΗΡΕΣ

HAEMODIALYSIS MACHINE,
COMPLETE

9

15.040,65

135.365,85

F0A15

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
CV-VH

HAEMODIAL.MACHINE, CV -VH

1

18.000,00

18.000,00

G0A00

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ

OPHTHALMIC DIAGNOSTIC UNIT

1

5.000,00

5.000,00

G0C00

ΣΚΑΜΠΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

STOOL, EXAMINATION

1

150,00

150,00

G0I02

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ

CHART PROJECTOR, AUTOMATIC

1

2.000,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ=
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
(ΕΥΡΩ)

Ζ1Α01

ΓΡΑΦΕΙΟ Γ3 ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ

15

180,00

2.700,00

Ζ1Γ10

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΤΡΙΝΑ

25

300,00

7.500,00

Ζ2Β10

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ Γ
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80,00

4.880,00

Ζ2Β11

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜ. Γ1

15

100,00

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ=
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2.

16.580,00

Γενικές απαιτήσεις:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει :
α.

Συνοπτικό κατάλογο του εξοπλισμού, όπου θα σημειώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
κωδικός και τίτλος είδους, ποσότητα, κατασκευαστής και μοντέλο, αντιπρόσωπος και έδρα
αντιπροσώπου και το αρχικό έτος κυκλοφορίας του προσφερομένου τύπου μηχανήματος.
β.
Τεχνικά φυλλάδια του προτεινομένου εξοπλισμού (prospectus, data sheet).
γ.
Τεχνική περιγραφή σε συνδυασμό με το Φύλλο Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει την
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων μηχανημάτων σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές
της Διακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία πιστοποίησης
(αριθμός CE, πιστοποιών Οργανισμός, και παρομοίως τα στοιχεία για το ISO του
κατασκευαστή. Σημειώνουμε ότι δεν ζητούνται τα ίδια τα πιστοποιητικά, τα οποία όμως θα
είναι στην διάθεση της ΕΔΔ εάν ζητηθούν) .
δ. Συνοπτική σύνθεση ανά είδος με αναφορά στους συγκεκριμένους κωδικούς / τίτλους των
κατασκευαστικών οίκων.
ε.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ως προς την συμμόρφωση ή την απόκλιση ή την
απόκλιση των προσφερομένων ειδών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
δημοπράτησης καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με
εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι
πιστοποιημένα σύμφωνα με αυτά, ότι έχουν πιστοποιηθεί από φορέα πιστοποίησης
προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.)
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής..
στ. Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πως οι αντιπρόσωποι των προτεινομένων ειδών
εξοπλισμού διαθέτουν πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα, για την υποστήριξη και συντήρηση των
ειδών αυτών (ISO 9001/2008, Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ. Οικ.1348/2004).
ζ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι επιθεώρησε
τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους, έλαβε γνώση της
υφιστάμενης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίμημα για τις απαιτούμενες
εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια,
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων, στην προσφορά του. Δηλώνει
επίσης ρητώς ότι τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες
για την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και
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χρήση, περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του και έχουν συνυπολογιστεί στην
προσφορά του.
3.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

C0B03
BED, HOSPITAL, ELECTRIC
Electric, four-section bed. Back section adjustment, electric (from the horizontal to 65° at least) with
a combination of auto contour and sliding
backrest to reduce the risk of tissue damage due to shear and for the patients comfort. Knee break
fowler adjustment electric (from the horizontal up to 35° approximately). Trendelnburg and antitrendelenburg positioning at least 12° by gas-spring.
Leg section adjustments by means of tooth rack. Easily removable head and foot frames and panels.
Mattress platform made of ABS easily detachable for easy cleaning.
Provision to enable positioning of infusion pole at each corner. 4 swivel castors, one of them guiding,
15 cm at least, with central brake system.
Approx. mattress platform dimensions 200 cm X 90 cm. Approx. electric height adjustment 45 - 85
cm. Construction: Base, bed frame and mattress platform frame made of steel tube, Zink plated and
electrostatically painted with epoxy-polyester powder. Head and foot frames made
of steel tube, without sharp edges. Head and foot panels made of laminated plastic. Bed sections
articulated joints especially designed for linen protection. The whole construction shall have
procedures for easy cleaning and disinfection.
Accessories: 4 PVC wall protecting buffer wheels. Infusion pole with two hooks chrome-plated steel.
Chart holder made of stainless steel with spring clip for documents.
Certifications: Certificate that declares the compliance of the offered products with the requirements
of Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 refer to medical devises. Certificate EN 60601-2-38 Medical
electrical equipment — Part 2-38: Particular requirements for the safety of electrically operated
hospital
beds.
Complete with flame retardant, multi-sectioned mattress, number of sections compatible with bed
sections number. Made of polyeurethane foam, density approx 35 kg/m3, enclosed in cotton (80%
at least) textile, with zip in the middle of small mattress side. Complete with overall mattress cover,
washable up to 95°C, antistatic, flame retardant, impervious, antibacterial. Cover to incorporate
special mesh to enhance its durability.
C0K00
LIFTING POLE, BED, HOSPITAL
Rigid pole, in chrome plated steel, with hanging plastic handbar, to enable patients to lift or move
themselves in bed. To fit onto hospital beds, adult and child. Height adjustable. Complete with guard
wheel for wall protection against knocks.
C0K01
SAFETY SIDE RAILS, BED, HOSPITAL
Pair of safety side rails, in chrome plated steel, sliding or swinging down. Lenght at least equal to
2/3 of mattress platform lenght. Height approx. 40 cm above mattress surface. To fit onto item Bed,
Hospital.
C0Q01
LOCKER, BEDSIDE/OVERBED TABLE COMBINATION
Suitable to be used in both sides of bed. Two way drawer with pull-out container, washable and
disinfectable.
Cupboard with one removeable and height adjustable shelf, twin bottle holder, 4 swivel castors, 50
mm approx., with brake system. Approx. cabinet dimensions 55 X 45 X 80h cm.
Whole cabinet frame of strong polymer construction easy to clean and disinfect.
Complete with separate mobile overbed table with ‘U’-shaped tubular steel base, chrome plated.
Design should permit the parking of the table
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top above the bedside cabinet unit.
Durable plastic table with edges, approx. 60x35x2cm
4 wheel castors d50mm two of them with brakes
Smooth and secure height adjustment approx 85 - 110cm by means of a handle.
C0Q05
OVERBED TABLE, RENAL DIALYSIS
Height adjstable overbed table suitable to be used in both sides of bed. Easy and smooth up and
down table movements even with one hand.
Table surface tiltable for reading posistion (up to approx. 20°) via integrated handle.
With 4 swivel castors, 50 mm approx.. Bed dimensions 40 X 60 cm approx., height adjustment 85 100 cm.
Construction: Frame made of tubular steel epoxy coated. Table made of strong, stain-resistant
plastic easily removeable for washing and disinfecting.
To include a plastic storage container.
C0Z00
MATTRESS, BED, HOSPITAL
Flame retardant, multi-sectioned mattress. Number of sections and dimensions compatible with item
C0B03 Bed Hospital, Electric. Made of
polyeurethane foam, density approx 35 kg/m3, enclosed in cotton (80% at least) textile, with zip in
the middle of small mattress side. Complete
with overall mattress cover, washable up to 95°C, antistatic, flame retardant, impervious,
antibacterial. Cover to incorporate special mesh to
enhance its durability and zip in the middle of small mattress side. Mattress height at least 12 cm.
C1L01 CHAIR, CLINICAL, HAEMODIALYSIS
Three sectioned chair, fully electrically operated by either patient or staff with the use of a hand
switch control. Height adjustment. Possibility of
positionning from upright sitting to a horizontal bed surface, as well as trenbelenburg positioning.
Adjustable pillow for neck support. Height adjustable upholstered armrests, capable of being inclined
or swiveled out of the way. Electrically adjustable footrest with variable preseting for patients of any
height.
Detachable upholstery, washable and desinfectable. Built in paper roll holder and halogen lamp.
Horizontal length at least 190 cm. Battery back-up operation in the event of power failure. On four
swivel castor, with central brake system. Complete with incorporated, electronic weight scale.
To include a portable TV/DVD player with a 10" at least TFT screen. Integrated reception antenna.
Mains and rechargeable-battery operation.
Remote control. Greek subtitles and menu support.
Playback of DVD, CD, JPEG, MPEG4, DIVX,WMA etc files. Pair of headphones to be included.
C1M05
COUCH EXAMINATION, UROLOGY/GYNAECOLOGY,ELECTRIC
3 -section chair for carrying out gynaecological/urological treatments in sitting as well as in lying
position.
Electrical motors for seat height adjustment (60-100cm), back rest inclination (+70°) and
Trendelenburg inclination (+/- 15°) with foot pedal.
Construction made out of steel tubes covered with powder coating. The seat, back rest and leg rest
sections made from polyurethane foam
and covered with seamless upholstery high quality artificial leather, which is easy to clean and
disinfect.
Total length with leg plate: approx. 1800 mm
Seat width: 600 mm
To include:
- pair of Goebel knee crutches, fully adjustable with ball & socket joint, PUR foam padded.
- S/S bowl
- pair of hand rests
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- Holder for paper sheet roll
C2B08
DEFIBRILLATOR, PACEMAKER CAPABILITY, BIPHASIC
G.D.
Portable defibrillator, microprocessor controlled with pacemaking capability included.
Form of shock: biphasic, escalating variable energy.
O.F. / O.C.
1.Mains and battery (rechargeable) operated. 50 max-energy shocks or min of 4hours ECG
monitoring.
2.Manual, cardioversion and ECG synchronized operation modes. Autosequence mode
3.Display of ECG and optionally SpO2 through paddles or electrodes .Also display of HR, available
energy. Color screen 5,5’’ size at least
4.Charge time in 200J max 5sec
5.Energy : 0 - 270 Joules
6.Event summary
7.Paddles: Standard paddles with manual or auto recording button, for adults and pediatrics.
Supplied with long paddle cord.
8.Charge/ready indicators.
9.External pacemaker with self-adhesive defib/pace electrodes. Pace rate from 30 -180 bpm and 0140 mA pulsed current.
10. Impedance compensation
11.Thermal printer for recording the displayed parameters.
12. Memory for min 40 events archiving with date/time data
C3I04
TROLLEY, EMERGENCY RESUSCITATION
Overall dimensions approx. 900w x 600d x 950h mm. Complete with lockable drawers.Strong
polymer construction. 4 drawers approx. 15cm
with internal dividers. Scratch-resistant top surface, moulded with 3-sided raised rim. Rim height
approx 1cm. Push handles. Castors 125mm with 2 brakes and bumpers.
To include the following accessories:
- Rotating defibrilator tray
- Oxygen bottle holder
- Support for plastic litter box
- Height adjustable infusion pole
- Cardiac board
- Retractable writing tray
- Refuse collector approx 15 lit with plastic bag.
C3L01 SUCTION APPAR.,ELECT.,PORTABLE,H.V.,S.J.
Totally enclosed oil free vacuum pump. Features to include :
- operating indicator light.
- protection against accidental aspiration of fluids inside the pump
- vacuum range 0-635 mm Hg approx., clear vacuum gauge, sensitive vacuum regulating valve
- suction capacity approx. 35 lt/min
- bacterial filter at the entrance of the apparatus, carrying handle.
- graduated 1lt suction jar with overload cut out, overflow phial with additional overflow protection.
- tubing and probe
- all parts in contact with the secretion autoclavable.
C4G00
PUMP, INFUSION, VOLUMETRIC
Microprocessor controlled portable, dual AC/battery operated unit.
Digital display of set values, flow rate and total volume infused. K.V.O function to keep the infusion
route open after the completion of scheduled infusion. Memory of data in case of a temporary
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interruption. Adjustable infusion pressure limits. Programmable for automatic secondary infusion.
Free flow protection, activated even with door open. Built in rechargeable battery, automatically
charged during AC operation. The unit must automatically switch to battery operation mode if AC
power supply should fail. Complete with mounting device for item I.V. pole.
Operation characteristics (approximately):
Flow rate setting range: 0,1-999,9 ml/hr in 0,1 ml/hr increments. Accuracy ± 5%. Total volume
setting range: 0,1 - 9999 ml in 0,1 ml increments.
Adjustable KVO rate. Adjustable Infusion pressure in at least three levels. Automatic bolus reduction
after occlusion release.
Audible and visual alarms in the following cases: End of infusion, internal malfunction, flow error,
door open, air in line, occlusion, empty container, low battery.
Capable of being connected to a specific stand, capable of holding and supplying electricity to at
least six apparatus. Capability of central operation management together with syringe pumps.
C4H00
PUMP, INFUSION, SURINGE
Microprocessor controlled, portable, dual AC/battery operated unit.
Digital display of set values, flow rate, total volume infused, pressure level and battery level. KVO
function, selectable pressure limits. Programmable bolus rate. Automatic bolus reduction after
release of an occlusion. Memory of infusion events.
Built in rechargeable battery, automatically charged during AC operation. The unit must automatically
switch to battery operation mode if AC power supply should fail. Complete with mounting device for
item I.V. pole. To accept syringes from 5-50ml. Fluid resistant construction. Flow rate adjustable
from 0.1 to 1200 ml/hr, in 0,1 ml/hr increaments. Accuracy +/-2%.
Audible and visual alarms in the following cases: Infusion near end, end of infusion, system
malfunction, syringe unlocked, occlusion, low
battery .
Capable of being connected to a specific stand, capable of holding and supplying electricity to at
least six apparatus. Capability of central operation management together with syringe pumps.
C4N71
TOWER VIDEO ARTHROSCOPY, HIGH DEFINITION
High Definition Arthroscopic system, consisting of :
1.Light Source Fiber optic, 2.High Definition Video Camera, HD Monitor (x2), 4.Shaver, 5.Suction /
Irrigation Pump, 6.Digital Recording
System, 7.Trolley video endoscopy.
Items 1.,2. should be of the same manufacturer.
1) LIGHT SOURCE FIBER OPTIC
XENON lamp of 300 W.
Automatic adjustment of the illumination in accordance with the output of the camera, as well as
capability for manual adjustment.
Color temperature of approx. 6000°K. Temperature should remain constant over the entire control
range.
Input and output for the video signal.
Operation of the lamp fat least 300 hours. Electronic operating hours counter. Easy replacement of
the lamp without the use of instruments.
The source should be compatible with endoscopes of various manufactures
Easy clean front control panel to meet all hygienic requirements.
All the active functions should be illuminated
Complete with suitable light cable.
2) CAMERA
Full High Definition 3 CCD camera, for high-resolution images.
Automatic white balance adjustment. Automatic shutter control.
Zoom capability
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Suitable for HD endoscopes
HD Digital and analog outputs.
Presettings for different operations. On-screen menu.
Integrated lens and programmable remote control buttons for different functions (zoom, white
balance e.t.c.)
Camera head gas sterilisable and fully immersible in disinfection solutions.
3) HD MONITOR
Full HD format, high resolution, 24’’ color LCD monitor for medical applications.
Image resolution of at least 1920 x 1080 pixels.
Menu of functions should be appeared on the screen.
The monitor should have input-output for analog and digital signals. Suitable for HD signals.
Connection with digital recorder and video printer should be possible.
Viewing angle approx. 89°/89°/89°/89° (up/down/left/right).
Capability for zoom, underscan and Picture in Picture.
4) SHAVER
Arthroscopy shaver, with operating modes, clockwise, counter-clockwise and oscillating. Speed
preselection up to at least 8000 rpm. Digital
display and adjustment of the rotarion speed. The unit should be able to save user parameters
selections. To be offered with autoclavable
handpiece, multifunctional footswitch and 2 sets of reusable cutters (each set 5 pieces).
5) SUCTION / IRRIGATION PUMP
Effective irrigation and aspiration during arthroscopy
Pump, with pressure range up to 150 mm Hg and delivery rate up to 1.5 l/min.
Integrated safety system for over-pressure management
Digital display of operation parameters.
Complete with with disposable and reusable tubing set.
6) DIGITAL RECORDING SYSTEM
Medical grade system for the recording of video endoscopy procedures and images in digital media,
according to the resolution of the camera
(DVD or CD or USB e.t.c.). Suitable for the preparation of medical records with simple entry of all
patients’ data. Easy communication with
hospital network. Capability of accepting images from other imaging modalities. Capacity at least 500
GBytes. Control via camera head
buttons or footswitch.
7) TROLLEY VIDEO ARTHROSCOPY
Trolley suitable to hold all the above mentioned apparatus for video arthroscopic procedures.
Made of alluminum or non corrosive materials. Support arm for the second monitor. Integrated cable
management system and built in power
points. Main power On-Off switch.
Should have castors with brakes.
CE Marked for medical applications
E0A00
ANAESTHETIC STATION, MOBILE, COMPLETE
3-Gas (O2, N2O, Air) anaesthetic machine, suitable for low and minimal flow anaesthesia . All
components fully incorporated into an integrated certified system, capable of being incorporated in
an ethernet network.
To provide automatic and detailed control of all electronic and mechanical systems. Automatic
sensors calibration. Leakage control with message. Gas supply either from central piping system or
cylinders. Pipeline inlets for O2, N2O and Air. Complete with O2 and N2O cylinders, suitable for
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at least 4 hours of operation.
Cylinder and pipeline pressure gauges. Suitable for delivering all types of volatil anaesthetics. At
least two places for easily interchangeable vaporisers. Flow operation range of the vaporisers from
15 l.p.m down to less than 0.5 l.p.m.
Electronically operated blender for the adjustment of anaesthetic gas mixture and flow, suitable for
the needs of low and minimal flow anaesthesia. Oxygen ratio control system to maintain O2 minimal
concentration at 25%. System for N2O flow shut off and fully automatic convertion to operation with
compressed air in case of O2 supply failure.
O2 "by pass" by activation of an O2 flush valve. Reservoir bag for manual ventilation and CO2
absorption canister.
Sphygmomanometer and suction apparatus with suction controller and bacterial filter, gauge and
shut-off valve. Interface to anaesthetic gas
scavenging system.
Complete patient circuits for adult and children, fully autoclavable. Two vaporisers, for desflurane
and sevoflurane. Built-in battery back-up for
at least 30 minutes of operation.
- Alarms : Alarm signal in case of O2, N2O, Air supply failure, power failure, mulfunction, tubing
disconnection.
VENTILATION UNIT
Integrated ventilation unit, microprocessor controlled, for volume and pressure controlled ventilation.
Suitable for all ages without change of his components. To combine controlled, manual and
spontaneous ventilation. Modes of operation: IMV, IRV, SIMV, PSV, PCV. Automatic correction of
delivered volume for compensation of circuit compliance. To have the following capabilities (approx.
values ):
Vti: 20 - 1500 ml, Frequency: 5 - 60 b.p.m., adjustable I : E ratio: 1:3-2:1, PEEP: 0 - 15mbar,
inhalation pause.
VENTILATION MONITORING
- Microprocessor controlled monitoring and trending capabilities of the following parameters, by
digital values and waveforms : Tidal Volume, Minute Volume, Expiratory flow, Frequency, Pressures :
Paw / Peak / Plat / PEEP / P-Mean, Lung Compliance and Resistance, FiO2, I:E ratio, concentration
of N2O and volatil anaesthetics in breathing gas, CO2 concentration. Graphical loops for spirometry
parameters. Automatic anaesthetic agent identification.
- Adjustable audiovisual alarms for the following parameters : airways pressure (High and Low),
Ventilation volume (H and L), FiO2 (H and L), CO2 concentration (H and L), volatil anaesthetics
concentration.
HAEMODYNAMIC MONITORING
Microprocessor controlled, fully digital open technology design, minimum of eight (8) channels.
Measuring capability parameters : ECG / HR / RR / BP (4) / T (2) / SaO2 / NiBP/ CO2 / Anaesthetic
agents / BIS / NMT (neuromuscular transmission)
1. Configuration
The following configuration should be offered:
-Monitoring parameters : ECG \ HR \ RR \ NIBP \ SaO2 \ 2T \ 2BP
-In addition, 1 BIS and 1 NMT module
-Waveform display & digital readout of selected parameters.
-Two lead (at least) ECG simultaneously
-High resolution display, size min 12 "
-Trend period selectable: 1-24hr at least, with 1min resolution
-Processing-evaluation of various parameters-indexes (ST analysis, Basic arrhythmia)
-Analysis of recorded parameters
-Applicable wedge filter method
-Built in printer
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2. Alarms
Presetable / programmable medical alarms min in 3 levels and also technical alarms.
3. Safety / Filtering
-Electrical safety protection of patient (IEC 601-1 standard)
-Protection against defibrillation (R/F protection)
-Special filtering to avoid artifacts from lung motion activity
4. Accessories
Cables and reusable accessories for all parameters
5. Interface
Capable of Ethernet networking for data processing and inter-monitoring communication.
Compatible with operating room information system through HL7 gate, which should be available
(Optionally. To be described)
CONSTRUCTION
Stove enamelled metal frame trolley, with stainless steel worksurface. 4 antistatic swivel castors with
brake system. Drawer unit for anaesthetic
material storage and side rails, hooks, arms and poles for tubing, electrodes and accessories
mounting. Monitor shelf with length of support arm
approx. 350mm with tilt and swivel function mounted on the the anesthesia unit.
E2A00
OPERATING TABLE, ELECTRIC, MOBILE, GP
Stainless steel construction. Stainless steel side rails. Antistatic, radiotranslucent, fully washable,
waterproof cushions made of integral polyourethane foam. To permit the insertion of X-ray
cassettes. Longitudinal motion of table top. Suitable for patient weight at least 200Kg.
To incorporate the following table top sections (at least 6):
a. Head plate, adjustable with double articulation
b. Back section (divided in 2 sub-sections)
c. Pelvic section
c. Leg plate divided in two sections with dual-joint abduction, proper for MIS procedures. Easily
detachable from the pelvic section. Gas spring assisted adjustment.
The following adjustments must be electrical operated (and manual, in case of power failure):
Height adjustment up to approx. 100cm, trendelenburg / reverse trendelenburg approx. 30° /25°
lateral tilt approx. 20°, Back section adjustment and 0-positioning.
Complete with remote control unit. Power supply from integrated, maintenance free, rechargeable
batteries, capacity for at least 40 procedures per week. Battery charge level indicator. Incorporated
charging unit.
To include the following accessories:
- Arm board , height adjustable with ball and socket joint ajustment. Length approx 40 cm.
- Wristlet with velcro strap
- Body strap with clips for fastening on side rails
- Anesthesia screen with radial clamp
- Infusion stand, 4 hooks, with radial clamp
- Pair of Goepel knee crutches adjustable by ball-and-socket joint, complete with 2 radial clamps,
polyurethane foam padding and strap.
E2A06
OPERATING TABLE, ELECTRIC, ORTHOPEDIC
Stainless steel construction. Stainless steel side rails. Antistatic, radiotranslucent, fully washable,
waterproof cushions made of integral polyourethane foam. To permit the insertion of X-ray
cassettes. Longitudinal motion of table top. Suitable for patient weight at least 200Kg.
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To incorporate the following table top sections (at least 6):
a. Head plate, adjustable with double articulation
b. Back section (divided in 2 sub-sections)
c. Pelvic section
c. Leg plate divided in two sections with dual-joint abduction, proper for MIS procedures. Easily
detachable from the pelvic section. Gas spring assisted adjustment.
The following adjustments must be electrical operated (and manual, in case of power failure).
Height adjustment up to approx. 100cm, trendelenburg / reverse trendelenburg approx. 30° /25°
lateral tilt approx. 20°, Back section adjustment and 0-positioning.
Complete with remote control unit. Power supply from integrated, maintenance free, rechargeable
batteries, capacity for at least 40 procedures per week. Battery charge level indicator. Incorporated
charging unit.
To include the following accessories:
- Arm board , height adjustable with ball and socket joint ajustment. Length approx 40 cm.
- Wristlet with velcro strap
- Body strap with clips for fastening on side rails
- Anesthesia screen with radial clamp
- Infusion stand, 4 hooks, with radial clamp
- Extension device with 2 traction bars, 2 elongation bars, 1 screw tension device, foot plate support
and side rail elongation.
- Pair of foot plates width adustable
- Counteraction post for femur nailing in lateral position height adjustable complete with rolls and
support plate.
- Counteraction post for femur nailing in supine position
- Counteraction post for tibia and fibula nailing, height adjustable and swivelling
- Condlyle fixation, adjustable separately
- Goepel knee crutch with ball-and-socket adjustment with fastening strap and radial clamp
- Counteraction post for humerus with radial clamp
- Humerus positiong post with radial clamp
- Weinberger hand traction device, radiotranslucent
- Hand operating table 85x85 cm, radiotranslucent, height adjustable with side rails, pair of hand
supports and castors
- Pair of back supports, height adjustable and swivelling
- Pair of Pubis-sacrum supports, height adjustable and swivelling
- Upper arm procedures plate 25x20 cm, height adjustable, radiotranslucent
- Knee position device with radial clamp
- Counteraction post for pelvis plaster cast
- Special mobile stand for mounting accessories
E3J01
ELECTROSURGICAL UNIT, HIGH PERFORMANCE
Modular unit, with operation modes suitable for all types of surgical operations (general surgery,
urology, gynaecology, inside water, laparoscopy e.t.c.). Activated by handswitch and foodswitch.
Different outputs for monopolar and bipolar mode. Two outputs for monopolar mode.
Microprocessored control, to interrupt the function in case power exceeds preset limit.
Signal modulation in at least four different levels, depending on the depth of coagulation and tissue
type (Cutting and 3 blend levels).
Simultaneous connection of two surgeons, in monopolar mode. Two types of monopolar coagulation,
contact and spray coagulation.
Bipolar cutting and bipolar coagulation.
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Digital display of preset power. Stability of output power for all tissue types. Automatic power
regulation, depending on tissue resistance.
To give an alarm and interrrupt the function in case there is an unexpected change in impedance
values between earthing plate and skin
surface.
Approx. Power characteristics:
·Monopolar cutting : min, 300 W .
·Monopolar spray coagulation : min, 120 W .
·Monopolar contact coagulation : min 80 W .
·Bipolar cutting: min, 70W
·Bipolar coagulation: min, 50W .
Complete with the following accessories:
-Rubber neutral electrode
-Pedal foot switch, for all the modes of monopolar and bipolar operation, suitable for operating
rooms.
-Electrode handles, controlled by footswitch and hand switch, suitable for all operation modes.
-All necessary connection cables, approx 3m long.
-Knife electrode.
-Wire loop electrode.
-Lancette electrode, straight.
-Ball electrode 2mm.
-Ball electrode, 4mm.
-Diathermy forceps, 21cm.
E4H05
MONITOR, TROLLEY MOUNTED, 4 CHANNELS
G.D. Microprocessor controlled, minimum of four (4) channels, trolley mounted.
O.C.
1.Waveform display & digital readout of selected parameters Cascade of ECG to second channel
possible
2.Measuring parameters-waveforms: ECG\HR\NIBP\SaO2\T\Resp
3.High resolution color display min 10 "
4. Battery for 2 hr
O.F.
1.Trend period selectable: 1-24hr at least with 1min resolution. Capability of trend review of previous
patient
2. Processing-evaluation of various parameters-indexes
3.Analysis of recorded parameters (arrhythmia analysis on 2 ECG leads simultaneously at least, etc).
- Freeze capability and event view of frozen waveform
-3 different sweep speeds for monitored waveforms
ALARMS: Presetable / Programmable medical alarms, min in 3 levels, and also technical alarms.
SAFETY/FILTERING:
1.Electrical safety protection of patient (IEC 601-1 standard)
2.Protection against defibrillation (R/F protection)
3.Special filtering to avoid artifacts from lung motion activity
ACCESSORIES:
Cables and reusable accessories for all parameters.
INTERFACE
Capable of Ethernet (cable or wireless) networking for data processing and communication with
Central Stations.
E4K02
MONITOR, INTRAPARTUM, CARDIOTOCOGRAPH
Intrapartum,foetal monitor measuring 3 HR displayed numerically, suitable for monitoring twins.
Measurement of direct ECG , maternal HR, maternal NIBP, maternal SPO2, uterine activity.
The unit should have the following inputs :MECG, MNIBP, MSPO2, 2 x Ultrasound transducer of
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minimum 7 crystals each. Including multi channel thermal printer,mobile cart,electrodes and
assosiated transducers (Ext.Toco, dECG, MNIBP, MSPO2, 2x Ultrasound,Uterine catheter)
Minimum 5’’ display, for display of all parameters and waveforms in one screen
Intrauterine pressure with signal range in: 0 - 100 mm Hg.
Possible telemetry interface.
E5B00
ECG RECORDER, MULTI-CHANNEL, MOBILE
G.D.
Twelve channel ECG recorder for simultaneous acquisition of up to 12 leads at least.
O.F./O.C.
- Real time continuous recording of 12 channels
- Color LCD display of six and twelve -ECG format to be selectable
- Software for ECG measurement and interpretation. Arrhythmia extended recording. Memory for min
100 ECG's.
- Able to communicate with Cardiology Clinical Information system for 12 lead ECG transmission (The
same system for CCU monitors)
- Automatic/manual operation modes.
- Digital recorder with selectable presentation of simultaneous recordings. Printing of all channels on
a A4 page.
- Alphanumeric keyboard
- user manual measurements
- Rechargeable batteries for approximately 50 ECG's. Or at least 30 min continuous recording
- Measurements and interpretation of ECG
- Able to connect with external monitor- Export in PDF format
- Compatible with IEC 60601-2-51 performance standard
ACCESSORIES:
- Power cord, electrodes,
- 100 sheets of paper. ECG cables with individually replaceable leads.
- Mobile cart of same manufacturer. Cart with arm for holding lead wires.

E6N08
INSTRUMENTS, ENDOSCOPY, ARTHROSCOPES
Set consisting of the following instruments (approx. sizes) :
- Drainage cannula approx. 3.2mm with one straight tap
and one laterally mounted tap and obturator
(x1)
- Hook probe approx. 4.4 mm
(x1)
- Meniscus grasping forceps
(x1)
- Punch forceps retrograde, 4.9mm
(x1)
- Punch forceps retrograde, 3.5mm
(x1)
- Hook scissors straight, 4.5mm
(x1)
- Hook scissors straight, 3.4mm
(x1)
- Sponge holding forceps
(x3)
- Gillies dissecting forceps
(x1)
- Scalpel handle No 3
(x1)
- Mayo scissors straight, 140mm
(x1)
- Towel clips, backhaus, 89mm
(x5)
- Sterilization (134oC) basket with rack for at least 14 forceps (x1)
- Receivers
(x2)
- Mayo-Hegar needle holder, 178mm
(x1)
- Arthroscope telescope 4 mm, 30º and Arthroscope telescope 4mm, 70º, with pyramidal trocar,
sleeve approx. 5,6mm with 2 rotatable taps
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and obturator.
F0A01
HAEMODIALYSIS MACHINE, COMPLETE
System for automatic preparation of final dialysis fluid (acetate-bicarbonate) and automatic
regulation and control of conductivity. With
sodium and bicarbonate value selection according to individual patient therapy requirements.
- Integrated dialysis fluid flowmeter
- Suitable for controlled ultrafilration sequential ultrafiltration and haemodiafiltration.Sodium and
ultrafiltration profiling.
- Bicarbonate haemodialysis either from concentrated dialysis fluid, or bicarbonate power cartridge.
- To include urea measurement of KT/V during the treatment cycle.
- Single needle /single pass haemodialysis.
- High accuracy pump, preferably with capability of returning the blood to the patient in case of power
failure by means of an integrated battery, lasting approx 10 min.
- Automatic cleaning/water rinsing and heat and chemical disinfection.
- Self testing on machine start-up. Operation and monitoring of all treatment parameters, preferably in
Greek language, with optical and acoustical alarms and safety systems for patient protection against
machine failures and/or user errors.
- Integrated heparin pump with bolus capability.
- Automatic measurement of arterial and venous blood pressure.
- Blood leakage and air bubble detection.
- Measurement and control of blood flow and of total blood volume passed through the filter.
- Upgradable to blood pressure & temperature monitoring. Capable for future connection to patient
data management system.
- To accept cartridges, dialyzers, fluids etc. from all well known manufacturers.
- Wheel mounted with braking capability.
- Complete with holders for filter/bags
-

F0A15
HAEMODIAL.MACHINE, CV -VH
The device should be controled by microprocessor, which perform multiple self-test and safety
procedures for the safe operation.
Able to perform in 5 different therapy modes.
All the therapy parameters should be displayed on a high-resolution color screen.
Able to operate with almost all the market dialysers suitable for every therapy as well as to operate
with fixed cassette (multifiltrate cartridge)
for easier set up and handling.
It should have all the necessary automation and safety systems for patient protection against any
machine fault or user mishandling (air detector, all pressure detectors, bubble catcher etc)
It should perform continuously measurement, calibration and control of arterial venous and
transmembrane pressures, for patient safety.
It should be equipped with self detect error program (special software) for easier and quicker
maintenance and repair.
With 2 special chambers for the precise online heating of the dialysate at the desired temperature.
With 4 autonomous high precision scales.
It should have a precise heparin pump with bolus ability.
With 4 peristaltic pumps. One for the blood, one for the filtrate, one for the dialysate and one for the
dialysis solution.
It should have a back up battery system which will be activated in case of power failure, for at least
15-20 minutes.
Equipped with castors with brakes, for easy transportation.
G0A00
OPHTHALMIC DIAGNOSTIC UNIT
Automated system, with electric elevation and with 2 table tops, in order to incorporate
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refractometer - keratometer, slit lamp. To include
positions for opthalmometer and automatic chart projector. Counter balanced suspension arm with
safety lock for swinging. Electric
examination chair, fully reclinable backrest 180, rotatable 360°, with adjustable backrest.
G0C00
STOOL, EXAMINATION
Tubular metal frame, upholstered seat and back rest. Height adjustable, approx. 40-60 cm, gas
spring operation. Rotation through 360°. Seat
with adjustable back rest. To be wheel moved.
G0I02
CHART PROJECTOR, AUTOMATIC
Chart selection by using remote control. Full range of projections from 0,5 to 15 in at least 1/10
increments.
To include the following charts :
Letters charts, E-charts, Figure Charts, Number charts, Landolt Rings charts, end tests as Red -Green,
Astigmatism, Worth, Cross cylinder, Schober, cross grid, phoria, fixation point. Long life halogen
lamp, built in automatic turn off function. Test and mask selection speed not bigger than 0.1 sec.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
1. Γενικά
Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαµβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές
Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού.
2. Πρότυπα - Κανονισµοί
Η Προµήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε:
α. Την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία
β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ)
γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)
δ. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα (ΙSΟ)
ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS κλπ.).
Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά:
1. Τα Ποιοτικά Συστήµατα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, Εγκατάσταση
και Συντήρηση µετά την πώληση των διαφόρων ειδών.
2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών.
3. Τις βασικές Προδιαγραφές ∆ιαστάσεων (γενικών και επί µέρους) των διαφόρων ειδών.
4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιµότητα, µετάδοση φλόγας, κλπ.) των χρησιµοποιούµενων
υλικών.
3. Γενική Τεχνική Περιγραφή - Ορισµοί
α. Τα περιγραφόµενα υλικά, στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθορίζουν γενικά τον επιθυµητό
χαρακτήρα (αισθητικό, λειτουργικό) και τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας.
Για την επιλογή των υλικών και τον καθορισµό των προδιαγραφών των διαφόρων ειδών ελήφθησαν
υπ' όψιν τα παρακάτω:
- Οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του
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κάθε χώρου.
- Η συµβατότητα των ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού, µεταξύ τους ή µε άλλα είδη εξοπλισµού
του Νοσοκοµείου.
β. Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόµενων, εφ' όσον πληρούνται τα
παραπάνω και αποδεδειγµένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας.
γ. Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά κατασκευής και τελειωµάτων καθώς και τα
εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας των διαφόρων ειδών.
δ. Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα εξασφαλίζουν την:
- Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους.
- Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόµενη χρήση τους.
- Άρτια εµφάνιση εµφανών και αφανών στοιχείων, συναρµογών, υλικών και απολήξεων (Περίοπτα
είδη).
ε. Όλα τα είδη θα είναι συναρµολογούµενα ώστε να εξασφαλίζεται:
- Εύκολη µεταφορά
- Μείωση χώρων αποθήκευσης και
- ∆υνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τµήµατος µόνον του είδους.
Εξαίρεση αποτελούν τα είδη τα οποία λόγω της χρήσης τους (π.χ. κάδοι απορριµµάτων) δεν πρέπει
να είναι συναρµολογούµενα. - Υλικά και εργασίες που δεν συνδέονται µε τα είδη της µελέτης του
εξοπλισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη.

Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα σχετικά µε τα διάφορα είδη Ξυλείας (Φυσικής ή Τεχνητής) και
τα Υλικά Επικαλύψεων αυτής, από τα οποία κατασκευάζονται εν όλω ή εν µέρει τα διάφορα είδη του
Εξοπλισµού. Τα υλικά Ταπετσαρίας και τα Εξαρτήµατα Στερέωσης και Λειτουργίας περιγράφονται
αντίστοιχα στα κεφάλαια Γ και ∆.
1. Ξυλεία - Γενικά
Το είδος της χρησιµοποιούµενης ξυλείας θα φέρει την πρότυπη (ΕΛΟΤ) ή επίσηµη ονοµασία π.χ. το
«δεσποτάκι» δεν θα ονοµάζεται «µέλιο». Ξυλεία που χρωµατίζεται για να αποµιµηθεί άλλο είδος θα
φέρει την σωστή ονοµασία της και όχι της αποµίµησης.
Σφραγίδες ένδειξης προέλευσης στα φύλλα καπλαµά ή στις σανίδες, επιτρέπονται µόνο στα αφανή
τµήµατα των ειδών.
1.1 Συµπαγές Ξύλο
Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία (µαλακή και σκληρή) θα είναι επιλεγµένη και ελεύθερη από µαλακά µέρη,
σχισίµατα, σκεβρώµατα, ανώµαλα νερά, λεκέδες, έντοµα, σαπίσµατα, θήλακες ρητίνης, νεκρούς και
σκληρούς ρόζους. Υγιείς, στερεοί ρόζοι επιτρέπονται εφ' όσον δεν ξεπερνούν το 1/4 του φάρδους της
διατοµής και έχουν διάµετρο µικρότερη των 7mm στα εµφανή µέρη της κατασκευής και των l2mm
στα αφανή µέρη.
Σε είδη ξυλείας µε εµφανές εγκάρδιο ξύλο δεν θα επιτρέπεται η χρήση σόµφου ξύλου.
1.2 Φύλλα Καπλαµά
Τα χρησιµοποιούµενα φύλλα καπλαµά θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς σχισίµατα, χαλαρά µέρη και
ελαττώµατα. Το πάχος των φύλλων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 4079.
∆εν επιτρέπονται τρύπες ρόζων.
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Τα φύλλα καπλαµά που επενδύουν τις επιφάνειες των επίπλων ιδιαίτερα δε τις εµφανείς, θα είναι
επίπεδα και το πάχος τους θα είναι όσο απαιτείται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγµάτωσης.
1.3 Τεχνητή Ξυλεία
Τα χρησιµοποιούµενα φύλλα τεχνητής ξυλείας θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε περιεκτικότητα
φορµαλδεΰδης του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 120.
1.3.1 Αντικολλητή ξυλεία (Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης)
Οι στρώσεις της κόλλας θα είναι ισοπαχείς και θα εξασφαλίζουν πλήρη και στερεά συγκόλληση του
τελικού προϊόντος.
Το πάχος και η ποιότητα καθορίζονται ανάλογα µε την χρήση του ως φέρον ή µη στοιχείο του
επίπλου.
Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 687005, Μέρος 2.
Όλες οι ενώσεις θα εφαρµόζουν απόλυτα. Περιορισµένη χρήση µικρών παρεµβληµάτων και µικρού
µεγέθους ρόζοι είναι αποδεκτοί. Οπές ρόζων ή άλλα ελαττώµατα, δεν είναι αποδεκτά.
1.3.2 Πηχοσανίδες (Πλακάζ)
Τα φύλλα πλακάζ θα είναι επίπεδα χωρίς εσοχές ή προεξοχές, και η επιφάνεια θα είναι χωρίς
ελαττώµατα, αποκολλήσεις ή εµφανείς ενώσεις στα περιθώρια. Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN
68705, Μέρος 2.
Τα εσωτερικά πηχάκια θα είναι από έλατο, πεύκο, αφρικάνικο µαόνι, φιλύρα ή λεύκα και δεν θα έχουν
κενά, οπές και µεγάλους ή χαλαρούς ρόζους.
Ο καπλαµάς επένδυσης θα είναι από αφρικάνικο µαόνι οκουµέ ή ανάλογο, πάχους περίπου 2mm,
χωρίς ρόζους, οπές ή διαγώνια νερά µε µηδενικούς αρµούς.
1.3.3 Μοριοσανίδες
Οι µοριοσανίδες θα πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 68761 (Μέρος 1 οg4) ή BS 5669 (τύπος 1), που
αφορούν τις αντοχές σε κάµψη, εφελκυσµό κατά µήκος διόγκωση και ακρίβεια διαστάσεων.
Ακάλυπτες επιφάνειες µοριοσανίδων σε οποιαδήποτε µέρη των επίπλων δεν επιτρέπονται.
Το ελάχιστο πάχος των µοριοσανίδων για ράφια, ερµάρια, επιφάνειες εργασίας κλπ., καθορίζονται
ανάλογα µε την απαιτούµενη σε κάθε περίπτωση αντοχή και ακαµψία.
1.3.4 Ινοσανίδες (MDF)
Τα χρησιµοποιούµενα φύλλα ινοσανίδων θα είναι αµερικάνικης προέλευσης, πάχους αναλόγου µε την
κάθε περίπτωση, οµοιογενή, ισόπαχα χωρίς στρεβλώσεις (πέτσικα).
1.4 Συνδετικά υλικά ξύλινα
1.4.1 Καβίλιες επίπεδες (λαµέλες)
Θα είναι από κόντρα πλακέ ή µασίφ ξύλο πάχους τουλάχιστον 4 χλστ. σε σχήµα οβάλ ή ορθογωνικό.
1.4.2 Καβίλιες κυλινδρικές
Από ηµίσκληρο ξύλο µε ραβδωτή κατά µήκος επιφάνεια και σταθερή διατοµή 6-10 χλστ. και µήκος
ίσο τουλάχιστον µε το διπλάσιο του πάχους των συνδεόµενων ξύλινων τεµαχίων.
2. Υλικά συγκόλλησης (κόλλες)
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Θα επιλέγονται ανάλογα µε τα συγκολλούµενα υλικά, τις καταπονήσεις κατά τη χρήση των επίπλων
και δεν θα προσβάλλουν χηµικά τις συγκολλούµενες επιφάνειες. Θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή τους και τυχόν υπερχειλίσεις κατά το πρεσάρισµα θα αφαιρούνται αµέσως
µε τη χρήση κατάλληλου διαλύτη, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούµενων στοιχείων να είναι
καθαρές.
Μετά την ξήρανση της χρησιµοποιούµενης κόλλας, τυχόν εµφανή σηµεία της δεν θα δηµιουργούν
χρωµατικές αντιθέσεις µε τα χρώµατα των συγκολλούµενων επιφανειών.
3. Υλικά επικαλύψεων
3.1 Βερνίκια - Λάκες
Θα παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και δεν θα δηµιουργούν φυσαλίδες. Θα έχουν άριστη αντοχή στο
φως.
Η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις καταπονήσεις κατά
την χρήση και τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά (βλ. παράρτηµα προδιαγραφών υλικών και
εργασιών).
Πεδίο εφαρµογής
Επιφάνειες φυσικής ή τεχνητής ξυλείας.
Προετοιµασία επιφάνειας
Τα υλικά χρησιµοποιούνται σε απόλυτα λειασµένες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες, χωρίς
ελαττώµατα και χαλαρά µέρη. Οι επιφάνειες της φυσικής ξυλείας ή του καπλαµά, αν απαιτείται,
χρωµατίζονται προηγουµένως στην επιθυµητή απόχρωση ξύλου ή (η ανοιχτόχρωµη ξυλεία και
καπλαµάς) µε χρώµα διαλυτικού (ανιλίνης), στο επιθυµητό χρώµα.
Εφαρµογή υλικού
Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε να
επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες µηχανικές, χηµικές κλπ. αντοχές.
Ιδιότητες:
Άριστη εµφάνιση και οµοιοχρωµία. Επιφάνεια λεία, σατινέ, µη απορροφητική. Πολύ καλές χηµικές και
µηχανικές ιδιότητες και αντοχή στο φως. Ακαυστότητα (υψηλή θερµοκρασία ανάφλεξης και
καθυστέρηση µετάδοσης φλόγας). Ανθεκτικό σε µακροχρόνια χρήση συνήθων απορρυπαντικών.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Επιφάνειες εργασίας, εκτεθειµένες επιφάνειες, ράφια
Αντοχή σε:
Νερό (ISO 4211) : 24 ώρες
Λίπη : 24 ώρες +
Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν
Αιθυλική Αλκοόλη : 3Ν
Καφές : 6 ώρες
Θερµότης (ξηρή) : 85 C
Ακετόνες : 2 min
Επιφάνειες εµφανείς λιγότερο εκτεθειµένες
Αντοχή σε:
Νερό : 6 ώρες
Λίπη : 25 ώρες +
Λίπη/Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν
3.2 Φύλλα συνθετικά
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Τα χρησιµοποιούµενα συνθετικά φύλλα θα έχουν επιφάνεια λεία, ηµίστιλπνη, (σατινέ) χωρίς
διακυµάνσεις πάχους και απόχρωσης.
3.2.1 Φαινοπλαστικά φύλλα (συµπαγή)
Αυτοφερόµενα συµπαγή φύλλα σε πάχος ανάλογο µε τις απαιτούµενες, κατά περίπτωση αντοχές και
δύο εµφανείς επιφάνειες.
Περιγραφή
Φαινοπλαστικά, συµπαγή φύλλα, ≥10mm, έγχρωµα, σατινέ, που το εσωτερικό τους αποτελείται από
επάλληλα φύλλα εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες, ενώ το τελείωµα της επιφάνειας κατασκευάζεται
από διακοσµητικά φύλλα εµποτισµένα µε συνθετικές ρητίνες (µελαµίνη). Τα φύλλα έχουν δύο (2)
διακοσµητικές όψεις (εγγυηµένη η µία καλή όψη).
Ιδιότητες
- Είναι αυτοφερόµενο.
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις.
- Υψηλή αντίσταση στο νερό και στον ατµό.
- Αντοχή στην φωτιά (CLASS 1).
- Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση.
- Υψηλή αντοχή σε χηµικά.
- Υψηλή αντοχή σε οργανικούς διαλύτες.
- ∆εν εκπέµπει φορµαλδεΰδη.
Καθαρισµός και Συντήρηση
Τα φαινοπλαστικά φύλλα δεν είναι εύθραυστα και δεν απαιτούν ειδική συντήρηση:
1. Φύλλα που είναι λίγο λεκιασµένα καθαρίζονται µε ένα µαλακό, υγρό πανί.
2. Πιο δύσκολοι λεκέδες αφαιρούνται µε απορρυπαντικά κοινά του εµπορίου που δεν περιέχουν
λειαντικά συστατικά.
3. Επίµονοι λεκέδες όπως µελάνι, στυλό, κραγιόν κλπ. µπορούν να αφαιρεθούν µε οργανικούς
διαλύτες όπως οινόπνευµα, ακετόνη κλπ.
4. ∆εν απαιτείται και δεν συνιστάται η χρήση κήρου και άλλων γυαλιστικών υλικών.
3.2.1α Τεχνικά Χαρακτηριστικά
--------------------------------------------------------------------------------ΕΙ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------Ανοχές
ΙSΟ 4586
%
±5%
Πυκνότης
kg/mc
1.430
Θερµική αγωγιµότης
DIN 52612
W/m0k
0.25
Μεταβολή διαστ. (στους
ISO 4586
%
≤0.1
20 °C) µε µεταβλητή
≤0.2
υγρασία
Αντίσταση στο βραστό
%
≤2
νερό (2 ώρες σε 100 °C)
Αντίσταση στο νερό
%
‹1
Αντοχή στην τριβή
ΙSΟ 4586
Αριθμ. Περιστρ.
400
Αντοχή στις χρώσεις
ΙSΟ 4586
Όχι ορατές
αλλοιώσεις
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Αντοχή στην καύτρα
τσιγάρου

ΙSΟ 4586

Δεν καίγεται

Αντοχή στο φως

ΙSΟ 4586

Εφελκυστική αντοχή

ΙSΟ R527

Blue Wool
Sca1e
N/mm

Αντοχή σε κάµψη

ISO R178

N/mm2

Μέτρο ελαστικότητας
σε κάµψη
Θλιπτική αντοχή
Σκληρότητα κατά
Rοckwell
Συντελεστής διαστολής
Κατάταξη αντοχής πυρός

ΙSΟ R178

N/mm2

SIN 53454
ASTM D785

N/mm2
HRE

ASTM D696
DIN 4102 (part 1)

0C-1

≥6
L>100
T>70
L>100
T>80
L>10.000
T>8.000
>200
≥78
2 x 10-5
B1

3.2.2 Φαινοπλαστικά Φύλλα (τύπου Fοrmica)
Χρησιµοποιούνται ως υλικό επένδυσης επιφανειών και σόκορων πλακών τεχνητής ξυλείας. Το πάχος
θα είναι ≥0,8mm. Οι αφανείς επιφάνειες των πλακών θα επενδύονται µε κατάλληλου πάχους
φαινοπλαστικά φύλλα, για εξισορρόπηση των επιφανειακών τάσεων. Η συγκόλληση - πρόσφυση στις
πλάκες θα είναι απόλυτη, η δε επιφάνεια θα είναι χωρίς ελαττώµατα, φουσκώµατα κλπ. Η ποιότητα
των φαινοπλαστικών φύλλων θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά.
3.2.3. Συνθετικές Ρητίνες (Μελαµίνη)
Χρησιµοποιούνται ως υλικό επικάλυψης φύλλων µοριοσανίδων και θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις αντοχών σε φθορά.
3.2.3α Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Υαλοενισχυµένες πολυεστερικές ρητίνες
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ
ASTM ISO DIN
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΡΑ∆ΥΦΛΕΓΕΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ
D638 528 53455
ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ
-40 0C
23 0C
95 0C
150 0C
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ
D638 528 53455
ΘΡΑΥΣΗ
-40 0C
23 0C
95 0C
150 0C
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
D256
----0
-40 C
23 0C
ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

MPa

190
150
88
57

170
135
82
60

2,0
2,5

1,8
2,2

3,5
3,7

3,5
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ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΚΑΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
1,8 MPa
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ
ROCKWELL

D34l8 3146
--D648
75 53461

°C
°C

225
208

225
210

D790 1183 53479

g/cm3

1,52

1,68

---

Μ92
R121

Μ88
R119

D785 2039/2 ---

4. Περιθώρια (σόκορα)
Όλες οι ακµές, γωνίες και σόκορα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένες και προστατευµένες ώστε να:
α. αντέχουν σε κρούσεις και φθορά.
β. προστατεύουν τα αφανή υλικά από ανεπιθύµητες προσβολές (π.χ. υγρασία, απορρυπαντικά,
απολυµαντικά κλπ.).
γ. επιτυγχάνεται εργονοµική µορφή
δ. είναι τα είδη ασφαλή για τους χρήστες.
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά ποικίλουν ανάλογα µε τα υλικά κατασκευής, επένδυσης επικάλυψης των
επιφανειών και µε την θέση τους στο έπιπλο (εµφανή, αφανή εκτεθειµένα ή µη, προσιτά στους
χρήστες ή µη).
Η συναρµογή των περιθωρίων µεταξύ τους (αποτµήσεις, γωνίες κ.λ.π) καθώς και µε τα λοιπά σε
επαφή υλικά θα είναι άριστη.
∆εν επιτρέπονται ξεφτίσµατα, γρέζια, προεξοχές και ξεχειλίσµατα υλικών συγκόλλησης. Τα υλικά
στερέωσης θα είναι αφανή.
Οι προσιτές ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 3mm.
4.1. Περιθώριο Μελαµίνης
Θερµοκολληµένη ταινία στα αφανή σόκορα των µοριοσανίδων που επενδύονται µε µελαµίνη πλάτους
όσο το πάχος της επενδεδυµένης µοριοσανίδας και πάχους ≥0,4mm.
4.2. Περιθώρια Φαινοπλαστικού Φύλλου
α. Ταινία επικολλούµενη στα εγκάρσια και στα αφανή σόκορα, φύλλων τεχνητής ξυλείας που
επενδύονται µε φαινοπλαστικά φύλλα, πλάτους όσο και το πάχος του φύλλου τεχνητής ξυλείας και
πάχους ≥8mm.
β. Στις διαµήκεις ακµές θυρόφυλλων και επιφανειών εργασίας, το φαινοπλαστικό φύλλο επένδυσης
της επιφάνειας, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, προεκτείνεται καλύπτοντας και το σόκορο µε ακτίνα
καµπυλότητας ≥0,6mm ή και ειδική εργονοµική διατοµή.
4.3. Περιθώρια από διατοµές συνθετικού υλικού
α.

∆ιατοµή από PVC ελάχιστου πάχους 0,6mm στα εµφανή µε εκτιθέµενα σόκορα των πλακών τεχνητής
ξυλείας, που επενδύονται µε µελαµίνη ή φαινοπλαστικά φύλλα.
β.1. ∆ιατοµή από ΑΒS ελαχίστου πάχους 2mm ή
β.2. ∆ιατοµή από PVC ελάχιστου πάχους 3mm και πλάτους όσο η πλάκα µε στρογγυλεµένες ακµές
ακτίνας καµπυλότητας >0,8mm.
γ. Εργονοµική διατοµή από PVC ελάχιστου πάχους 9mm και πλάτους όσο η πλάκα µε στρογγυλεµένες
ακµές και ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας άνω 9mm. Προβλέπεται στα διαµήκη σόκορα των
επιφανειών εργασίας ορισµένων τύπων γραφείων.
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δ.

∆ιατοµή από µορφοποιηµένο ενισχυµένο πολυαµίδιο (ΡΑ) ελάχιστου πάχους 5mm και πλάτους
µεγαλύτερου από την πλάκα, για δηµιουργία περιµετρικά χείλους συγκράτησης σκευών και υγρών
που τυχόν θα χυθούν στην επιφάνεια.
4.4 Περιθώρια από φυσική ή τεχνητή ξυλεία

Χρησιµοποιείται σε πλάκες τεχνητής ξυλείας που επενδύονται µε καπλαµά και βερνικώνονται.
Ελάχιστο πάχος 5mm στρογγυλεµένες ακµές, πλάτος όσο το συνολικό πάχος της επενδυµένης πλάκας
και τελείωµα από βερνίκι διαφανές.
Kατασκευάζεται από:
α. Φυσική ξυλεία ή
β. ∆ύο συγγολληµένα φύλλα καπλαµά (ελαχίστου πάχους 2,5mm έκαστο). Του αυτού είδους µε τον
καπλαµά που επενδύει την επιφάνεια της πλάκας, και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των
παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος.
5. Εργασία
5.1. Υγρασία - Περιεκτικότητα
Η περιεκτικότητα της φυσικής και τεχνητής ξυλείας σε υγρασία κατά την κατεργασία και αποθήκευση,
θα είναι 8% + 2%. Συγκολλούµενα µέρη θα έχουν το ίδιο ποσοστό υγρασίας. 'Ολα τα ξύλινα
συνδετικά υλικά πριν την εφαρµογή τους θα αποξηραίνονται µε κατάλληλο ψήσιµο σε φούρνο.
5.2. Επεξεργασία
Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία: γωνίασµα, ξεχόντρισµα, πλάνισµα, κλπ. µε τα
κατάλληλα µηχανήµατα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας χωρίς
στρεβλώσεις ή άλλες παραµορφώσεις.
Μεγάλες ξύλινες διατοµές θα κατασκευάζονται σύνθετες από µικρότερα ξύλα συγκολληµένα µεταξύ
τους µε τόρµους και εντορµίες ή άλλο σύστηµα (FINGER JΟΙΝΤS).
'Ολοι οι αρµοί θα είναι ίσοι και θα εφαρµόζουν απόλυτα. Σφηνώµατα, γεµίσµατα και παραµορφώσεις
δεν θα γίνονται δεκτές.
'Ολες οι βίδες και λοιπά µεταλλικά στοιχεία ( φυράµια, κλπ.) θα είναι χωνευτά και αφανή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται οµοιόµορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσµατα,
νερά, ανωµαλίες και κυµατισµοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργίa των ίδιων των κατασκευαστών
αλλά και των διαφόρων µερών τους (συρτάρια, φύλλα, κλπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη.
Οι εγκοπές για τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας δεν θα έχουν σκλήθρες, σπασίµατα,
ανωµαλίες ή άλλα ελαττώµατα και τα εξαρτήµατα θα εφαρµόζουν απόλυτα.
Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει µε ακρίβεια ώστε να µην δηµιουργηθούν
µόνιµες παραµορφώσεις, άνισοι αρµοί κλπ. Θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη στερεότητα και αντοχή
στην χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως µε τα κατάλληλα υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις
συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου.
Οι παρουσιαζόµενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασµένες χωρίς το παραµικρό
ελάττωµα.
'Ολα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, χειρισµού, προστασίας κλπ. των κατασκευών αυτών θα είναι
αφαιρετά και αντικαταστάσιµα επί τόπου µε την χρήση απλών εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι
κολλητά) στον µικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς ζηµιές της υπόλοιπης κατασκευής.
5.3 Λείανση
'Ολα τα εµφανή µέρη θα είναι λειασµένα ώστε να µην υπάρχουν σκλήθρες, σηµάδια κοπής ή άλλα
ελαττώµατα.
Η τελική λείανση θα γίνεται µε γυαλόχαρτο, ανάλογο µε το είδος ξυλείας χωρίς να µένουν ίχνη όταν
γίνεται κάθετα στα νερά του ξύλου.
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Οι µη στρογγυλεµένες ακµές θα λειαίνονται ώστε να µην είναι αιχµηρές.
Τα λιγότερο εµφανή ή τα αφανή µέρη θα λειανθούν επίσης ώστε να είναι λεία και καθαρά, χωρίς
αυτοκόλλητες ταινίες, σηµάδια µολυβιών, σκλήθρες, προεξοχές και άλλα ελαττώµατα.
Στα πλαίσια ή στοιχεία που ταπετσάρονται όλες οι ακµές που έρχονται σε επαφή µε τα υλικά
ταπετσαρίας θα είναι κατάλληλα στρογγυλεµένες ή φαλτσοκοµµένες, ώστε τα υφάσµατα και υλικά
ταπετσαρίας να µην φθείρονται.

Β. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
Στο κεφαλαίο αυτό περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν σκελετούς εµφανείς και
αφανείς, πετάσµατα πληρώσεως, επιφάνειες εργασίας ή ράφια που κατασκευάζονται από χάλυβα
ανοξείδωτο ή µη. Τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας περιγράφονται στο κεφάλαιο ∆ αυτού
του τεύχους.
1. Υλικά - Γενικά
Θα χρησιµοποιηθούν ανοξείδωτα ή µη χαλυβδόφυλλα, διάτρητα ή µη, συµπαγείς και κοίλες διατοµές,
µορφής, πάχους και διαστάσεων ανάλογα µε τις απαιτήσεις αντοχών σε καταπονήσεις και φθορά.
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι καθαρά, χωρίς παραµορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώµατα από
το εκάστοτε κατάλληλο κράµα.
2. Εργασία
'Ολες οι εργασίες θα εκτελούνται µε την µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια.
Οι συγκολλήσεις, ανεξάρτητα από τη µέθοδο, θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις αντοχών , θα
είναισυνεχείς, χωρίς πόρους, ξεχειλίσµατα, λειασµένες, χωρίς άνωµαλίες ή άλλα ελαττώµατα.
'Ολες οι συνδέσεις διατοµών υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόµο, είτε µε ηλεκτροσυγκόλληση
είτε µε ειδικούς συνδέσµους.
Ελεύθερα άκρα διατοµών θα καλύπτονται είτε µε ηλεκτροσυγκολληµένες τάπες από το ίδιο υλικό είτε
µε ειδικές καλύπτρες, µεταλλικές ή από συνθετικό υλικό, κατάλληλα προσαρµοσµένες.
Ορατά µατίσµατα διατοµών (τσοντάρισµα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί µε
ακρίβεια.
Προσιτά µέρη των κατασκευών, εµφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχµηρές ακµές.
Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους και θα έχουν τις ελάχιστες απαιτούµενες
ανοχές. 'Ολοι οι κοχλίες θα έχουν οµαλές επιφάνειες και θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, εγκοπές και
λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται µε τα κατάλληλα
κατά περίπτωση µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης, µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε η
εφαρµογή να είναι απόλυτη και η εµφάνιση άρτια. Μετά την τελική επεξεργασία της επιφάνειας
(γαλβάνισµα, βαφή, επιχρωµίωση κλπ.) ουδεµία επέµβαση επιτρέπεται.
3. Ανοξείδωτος Χάλυβας
Περιγραφή
- Χρωµιονικελιούχους ωστενικός χάλυβας, µε µικρή περιεκτικότητα άνθρακα.
Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά
− ∆εν βάφεται.
− Ανθεκτικός στην διάβρωση.
− Παραµαγνητικός στην ανοπτηµένη κατάσταση, ελαφρά µαγνητικός αν κατεργασθεί εν ψυχρώ
− Καλή συγκολλησιµότητα.
− Καλή αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση.
− Χρησιµοποιείται και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.
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4. Επιχρωµίωση
Πεδίο εφαρµογής:
Eπιφάνειες και εξαρτήµατα από σίδηρο.
Μέθοδος κατεργασίας:
Προετοιµασία επιφάνειας: Λείανση - Κετσάρισµα - Βούρτσισµα - Καθαρισµός Επιορειχάλκωση
Eπινικέλωση
Eπιχρωµίωση - Καθαρισµός - Στέγνωµα
Ιδιότητες:
Άριστη εµφάνιση και οµοιογένεια
Πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες
Αριστη αντοχή στην υγρασία
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος επιµετάλλευσης συνολικά έως 20 µικρά κατασκευαζόµενο σύµφωνα µε ISΟ 1456 ή 1457.
Παρατηρήσεις:
Μετά την εmχρωµίωση δεν επιτρέπεται καµµία επέµβαση στις επιφάνειες (π.χ. διανοίξεις οπών
κοψίµατα κλπ.).
Τα Νοσοκοµειακά Είδη που φέρουν επιχρωµιωµένα εξαρτήµατα θα δύναται να πλένονται και να
απολυµαίνονται στον κλίβανο απολύµανσης κλινών του Νοσοκοµείου χωρίς αλλοίωση των ιδιοτήτων
τους.
5. Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου (µε πούδρα εποξειδική και πολυεστέρα)
Πεδίο εφαρμογής:
Επιφάνειες και εξαρτήµατα από σίδηρο ή αλουµίνιο.
Τρόπος εφαρµογής:
Ηλεκτροστατικά πιστόλια βαφής, µε γεννήτρια αρνητικής πολικότητας και τάση µεταξύ 50 και 100 KV.
Προετοιµασία επιφάνειας πριν από την βαφή:
Το υλικό χρησιµοποιείται σε απόλυτα καθαρές και στεγνές επιφάνειες, ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη δυνατή πρόσφυση.
Eπιφάνειες πολύ λιπαρές ή οξειδωµένες απαιτούν ιδιαίτερη κατεργασία όπως αµµοβολή,
σφυρηλάτηµα κ.α.
Για εφαρµογές σε σιδηρές επιφάνειες γίνεται απαραίτητα ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση και
ξέπλυµα µε απιονισµένο νερό.
Για εφαρµογές σε αλουµίνιο συνίσταται χρωµάτωση ή φωσφοχρωµάτωση.
Βαφή:
Ηλεκτροστατική κάλυψη επιφάνειας µε πούδρα. Ψήσιµο πολυµερισµός. Σκλήρυνση σε φούρνο (200
°C).
Ιδιότητες:
Άριστη εµφάνιση και απόλυτη οµοιοχρωµία.
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Υψηλή ηλεκτροστατική απόδοση: µεγάλη διείσδυση και µικρό πάχος.
Πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες.
Άριστη αντοχή στην οξείδωση.
Υψηλή αντοχή στο «κιτρίνισµα» και σε συνθέσεις που δεν κιτρινίζουν, δεν «σβήνει» το χρώµα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Πάχος επικάλυψης µεταξύ 45- 70 µικρόν.
Μηχανικές ιδιότητες και δοκιµή αντοχής στην οξείδωση:
Οι δοκιµές γίνονται σε απολιπασµένα και φωσφατωµένα τεµάχια λαµαρίνας πάχους 0,6 χλστ. και µε
πάχος βαφής 60 µικρών.
Σκληρότης µολυβιού:
Ευκαµψία (DIN 53152):
Σταυροειδείς χαρακιές:
(Πρόσφυση) DIN 53151)
Ευκαµψία Erichsen:
∆οκιµή κρούσης Gardner:
Ψεκασµός αλατιού :
(ΑSΤΜΒ 117)
Κλωβός υγρασίας :
(DIN 50017)

1Η-2Η
Αναλλοίωτα στα 3/16"
GTO (100%)
3-9 χλστ. (ανάλογα µε χρώµα και τύπο)
>10-30kg x cm (ανάλογα µε χρώµα και τύπο)
>500 'Ωρες
> 1000 'Ωρες χωρίς να επηρεασθεί.

Υπερθέρµανση και αντοχή στο κιτρίνισµα :
Βαφή υψηλής στιλπνότητας που δεν «κιτρινίζει».
Αντοχή, χωρίς εµφανή αλλαγή χρώµατος περίπου 100 ώρες σε υψηλή θερµοκρασία (80-90°C).
Αντοχή σε υπερθέρµανση (180-190°C) για τριπλάσιο χρόνο από τον χρόνο «ψησίµατος».
Χηµική αντοχή:
Μεγάλη αντοχή σε αραιά διαλύµµατα ανόργανων και οργανικών οξέων, καυστικής σόδας, αµµωνίας,
αιθυλικής αλκοόλης, νάφθας, σε τρόφιµα, και σε διαλύµατα κοινών απορυπαντικών.
Λόγω της περιεκτικότητας της σε εποξειδική ρητίνη δυνατόν να παρουσιάζει τάση κιµωλίωσης όταν
εκτεθεί σε υπεριώδεις ακτίνες, χωρίς όµως να χάσει τις αντισκωριακές της ιδιότητες.
Παρατηρήσεις:
Μετά την εφαρµογή της βαφής δεν επιτρέπεται ουδεµία επέµβαση στις επιφάνειες που πιθανόν να
καταστρέψει την συνέχειά της (π.χ. διανοίξεις οπών, κοψίµατα κλπ.).

Γ. ΥΛΙΚΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
1. Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα υλικά γεµίσµατος και επένδυσης των επίπλων που
ταπετσάρονται καθώς και η βάση στήριξης αυτών.
2. Βάση Στήριξης
2.1 Βάση Στήριξης ξύλινη πάχους τουλάχιστον 11χιλ. για την έδρα και 9χιλ. για την πλάτη,
κατασκευασµένη από επάλληλα φύλλα οξυάς, συγκολληµένα υπό πίεση εν θερµώ και, όπου
απαιτείται, κατάλληλα µορφοποιηµένα.
2.2 Βάση Στήριξης από υαλοενισχυµένες πολυεστερικές ρητίνες
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Κατασκευάζεται ως ενιαίο κέλυφος (έδρα-πλάτη) ή σε ανεξάρτητη κελύφη για την έδρα και την πλάτη.

2.2α Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ
ASTM ISO DIN
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΡΑ∆ΥΦΛΕΓΕΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ
-40 0C
23 0C
95 0C
150 0C
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ
ΘΡΑΥΣΗ
-40 0C
23 0C
95 0C
150 0C
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
-40 0C
23 0C
ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΚΑΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
1,8 MPa
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ
ROCKWELL

D638

D638

D256

527 53455

527 53455

---

---

MPa

190
150
88
57

170
135
82
60

2,0
2,5

1,8
2,2

3,5
3,7

3,5
4,0

100
110

90
100

%

J/m

D3418 3146
--D648
75 53461

°C
°C

225
208

225
210

D790 1183 53479

g/cm3

1,52

1,68

---

Μ92
R121

Μ88
R119

D785 2039/2 ---

2.3. Βάση στήριξης από ξύλο και υαλοενισχυµένες πολυεστερικές ρητίνες
Κατασκευάζεται σε δύο ανεξάρτητα κελύφη ως εξής:
Πλάτη (ως παραγρ. 2.1.) και Έδρα (ως παραγρ. 2.2.), µε εξωτερικό κάλλυµα από ΑΒS ή ΑΒS
επενδεδυµένο µε δερµατίνη.
3. Υλικά γεµίσµατος
Το κύpιο χρησιµοποιούµενο υλικό γεµίσµατος των επίπλων που ταπετσάρονται είναι η µαλακή
διογκωµένη πολυουρεθάνη, σε διάφορες πυκνότητες και πάχη κατά πεpίπτωση, όπως αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω:
3.1. Καθίσµατα µε ανεξάρτητη έδρα και πλάτη
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Χρησιµοποιείται µαλακή διογκωµένη πολυουρεθάνη:
Πάχους τουλάχιστον 30,50mm ή 65mm (όπως περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές Τεχνικές
Περιγραφές) και πυκνότητας 30Κg/m3 για την πλάτη και 40kg/m3 για την έδρα.
Στις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται πάχη 50 ή 65mm, ενισχύονται µε ενσωµατωµένο συρµάτινο
πλέγµα από βέργες διαµέτρου τουλάχιστον 5mm και βρόγχου τουλάχιστον 20mm.
3.2. Καθίσµατα µε ενιαία έδρα και πλάτη
Χρησιµοποιείται µαλακή διογκωµένη πολυουρεθάνη και διαµορφώνεται µαξιλάρι ενιαίο, χυτό,
ανατοµικής µορφής πάχους τουλάχιστον 50 ή 60mm (όπως περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές
Τεχνικές Περιγραφές) και πυκνότητας 30-40 kg/m3.
Ενισχύεται µε ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα από βέργες διαµέτρου τουλάχιστον 5mm και
βρόγχου τουλάχιστον 20mm.
4. Υλικά επένδυσης και ύφασµα ταπετσαρίας
Τα χρησιµοποιούµενα, σύµφωνα µε τις ειδικές περιγραφές των ειδών, υλικά επένδυσης των επίπλων
που ταπετσάρονται είναι:
α. Ύφασµα σύµµεικτο (60% βισκόζη - 40% µαλλί) δύσφλεκτο
Ιδιότητες:
Ύφασµα µονόχρωµο, υψηλής αντοχής στην τριβή, δύσφλεκτο.
Σύνθεση:
60% βισκόζη, 40% µαλλί.
Βάρος: Μεγαλύτερο των 400gr/m2.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεστ τριβής κατά MARΤINDALΕ : > 30.000 κύκλους
Αντοχή χρώµατος στο φως :
5[BS 1006 (1978) - ΙSΟ 105- Β02]
Αντοχή χρώµατος σε τριβή :
Υγρό: 4+, Στενό 4+ [BS 1006
(1978)]
Αντοχή ραφής :
≤5χλστ. [BS 3320 (1970)]
Αναφλεξιµότητα :
ΕΛΟΤ 1303
Κοπή - Ράψιµο: Το ύφασµα θα κόβεται σύµφωνα µε τα σχέδια (πατρόν) του κάθε επιπλου και
παράλληλα µε την ύφανση, µονοκόµµατο, χωρίς τσόντες.
'Ολες οι ραφές θα είναι ίσες και οµαλές χωρίς πτυχώσεις.
Το µέγεθοςτης "βελονιάς" θα είναι κατάλληλο για την ποιότητα του υφάσµατος.
Στις κοµµένες παρειές του υφάσµατος οι κλωστές θα στερεώνονται µε κόλλα ή θα καρικώνονται (σε
ύφασµα µε αραιή ύφανση).
∆εν επιτρέπεται για το ράψιµο ή χρήση κλωστής από 100% νάιλον (πολυαµίδιο).
Τρόπος στερέωσης:
Τα υφάσµατα θα τοποθετούνται ίσια, παράλληλα µε την ύφανση και θα στερεώνονται σταθερά και
καλά τεντωµένα στα στοιχεία του σκελετού του επίπλου, µε καρφωτικούς συνδετήρες ή άλλο
κατάλληλο σύστηµα.
∆εν επιτρέπεται να περισσεύουν κλωστές ή να υπάρχουν εκτεθειµένες κοµµένες παρειές του
υφάσµατος.
Αν χρησιµοποιηθούν κόλλες, αυτές θα πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
∆εν επιτρέπεται κάτω από το ύφασµα να "διαγράφονται" τα στοιχεία ή ενισχύσεις του σκελετού (π.χ.
ελάσµατα).
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β. ∆ερµατίνη ( συνθετικό δέρµα), άριστης ποιότητας, ISO 6940: 1984 (επιφανειακή ανάφλεξη)
γ. ∆έρµα (φυσικό) υψηλής αντοχής (20.000 τσακίσεις χωρίς να παρουσιάζει εµφανείς αλλοιώσεις DΙΝ 53340).
Για τον τρόπο κοπής και ραφής των υλικών των παραγράφων β και γ ισχύουν οι προδιαγραφές του
υλικού της παραγράφου α.

∆. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑI ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ
1. Γενικά
'Ολα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας θα έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία,
ώστε να µην οξειδώνονται (ανοξείδωτα, επιχρωµιωµένα, επικασσιτερωµένα ή γαλβανισµένα κατά
περίπτωση). Ειδικότερα:
Φυράµια, εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, µηχανισµοί µανδάλωσης, κλπ. θα είναι αφανείς και
θα έχουν µέγεθος ανάλογο µε το βάρος των στοιχείων που θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους
πίνακες του κατασκευαστή τους. Μεντεσέδες, µηχανισµοί κύλισης, ανάρτησης, τροχοί κλπ. θα έχουν
µέγεθος ανάλογο µε το στοιχείο που θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους πίνακες του
κατασκευαστή τους. Μη οξειδούµενοι, αυτολιπαινόµενοι ή λιπαινόµενοι χωρίς να χρειάζεται
αποσυναρµολόγησή τους, αντικαταστάσιµοι µε την µεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνήθη
εργαλεία χωρίς άλλη επέµβαση στην κατασκευή, µε αφαιρούµενους άξονες, ένσφαιρους τριβείς κλπ.
Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισµό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για την
προβλεπόµενη χρήση.
Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών, θα είναι άριστης ποιότητας, ασφαλείας, χωνευτού τύπου, µη
οξειδούµενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισµό και θα ανταποκρίνονται στο γενικό σύστηµα κλειδιών.
Θα παραδοθούν από 2 κλειδιά για κάθε κύλινδρο µε µεταλλικές ετικέτες που θα φέρουν εγχάρακτο
τον κωδικό αριθµό του θυρόφυλλσυ στο οποίο ανήκουν, καθώς και πλήρης κατάλογος κλειδιών,
ειδών και χώρων.
2. Περιγραφή Εξαρτηµάτων κατά οµάδες ειδών ή στοιχεία των ειδών εξοπλισµού
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξαρτήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται γενικά και αφορούν
οµάδες ειδών.
Ειδικά εξαρτήµατα στερέωσης ή και λειτουργίας περιγράφονται στην ειδική περιγραφή του κάθε
είδους.
2.1 Ερµάρια Ντουλάπες, Βιβλιοθήκες
2.1.1 Θυρόφυλλα Ξύλινα ή Μεταλλικά
Κάθε θυρόφυλλο φέρει:
α. Μεντεσέδες αθόρυβους µεταλλικούς, χωνευτούς, ρυθµιζόµενους σε τρεις κατευθύνσεις,
ανοίγµατος τουλάχιστον 95ο και µε ενσωµατωµένο ελατήριο αυτόµατου κλεισίµατος από γωνία 13ο .
- Θυρόφυλλα έως 90cm ύψος: 2 µεντεσέδες.
- Θυρόφυλλα πάνω από 90cm ύψος: 3 µεντεσέδες.
β. Κλειδαριά ασφαλείας
- Απλή, ένα τεµάχιο σε ερµάρια (µονόφυλλα και δίφυλλα) µε µικρό ύψος (έως 90cm).
- Με σπανιολέτα, ένα τεµάχιο / θυρόφυλλο σε ερµάρια (µονόφυλλα και δίφυλλα) µε µεγάλο ύψος
(πάνω από 90cm).
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γ. Χειρολαβή υψηλής αντοχής, µεταλλική (επιχρωµιωµένη ή χρωµατισµένη µε ηλεκτροστατική βαφή
φούρνου) ή πλαστική, χωνευτή η εξωτερική, ενσωµατωµένη στην κλειδαριά ή µη, εύκολα
καθαριζόµενη, χωρίς αιχµηρές ή επικίνδυνες προεξοχές (εξωτερικά και εσωτερικά).
δ. Ελαστική διατοµή, ένθετη, περιµετρικά της εσωτερικής όψης του φύλλου, ώστε να επιτυγχάνεται
µαλακό και αθόρυβο κλείσιµο και προστασία του εσωτερικού του ερµαρίου από σκόνη.
2.1.2 Στηρίγµατα κινητών ραφιών
Τα πλαϊνά των ερµαρίων φέρουν διπλή σειρά υποδοχών ανά 35mm τουλάχιστον, καθ' όλο το ύψος.
Στις υποδοχές αυτές τοποθετούνται υψηλής αντοχής, κατάλληλου µεγέθους, µεταλλικά στηρίγµατα
που στηρίζουν και συγκρατούν τα ράφια στην θέση τους. Η αντοχή του κάθε στηρίγµατος θα είναι
80kg.
2.1.3 Σύστηµα αρχειοθέτησης
Σε όσα ερµάρια προβλέπεται, τα ράφια αντικαθίστανται από σύστηµα αρχειοθέτησης αναρτηµένων
φακέλων Α4. Το σύστηµα αποτελείται από µεταλλικό µηχανισµό κύλισης τηλεσκοmκό και πλαίσιο
ανάρτησης φακέλων.
Ο τηλεσκοπικός µηχανισµός επιτρέπει την πλήρη έξοδο (100%) του πλαισίου ανάρτησης, λειτουργεί
µε ένσφαιρους τριβείς, είναι αθόρυβος, γαλβανισµένος και ο κάθε ένας έχει αντοχή σε κατακόρυφο
φορτίο τουλάχιστον 40kg για συνεχή χρήση.
Το πλαίσιο ανάρτησης φακέλων και τα λοιπά µεταλλικά στοιχεία χρωµατίζονται µε ηλεκτροστατική
βαφή φούρνου.
2.1.4 Πέλµατα - Ρυθµιστές ύψους - Βάση (σοβατεπί)
Σε κάθε γωνία της βάσης των ερµαρίων υπάρχουν πέλµατα µε ρύθµιση ύψους, ώστε να
επιτυγχάνεται η ορθή έδραση του επίπλου και το σωστό αλφάδιασµα.
Η ρύθµιση του ύψους θα γίνεται, µε σύνηθες κατσαβίδι, από το εσωτερικό του ερµαρίου µέσω οπής
που βρίσκεται σε κάθε γωνία της βάσης και καλύπτεται µε πλαστικές τάπες.
Η αντοχή του κάθε πέλµατος θα είναι 80kg.
∆ιακρίνονται σε:
εµφανή, καλαίσθητα, χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και η χρήση τους επιτρέπεται
µόνο σε ερµάρια µε ύψος βάσης από τελικό δάπεδο > 15cm.
αφανή, τα οποία καλύπτονται περιµετρικά από την πλάτη και τα πλαϊνά του ερµαρίου και στην
πρόσθια πλευρά από βάση (σοβατεπί) που κουµπώνεται στα πέλµατα και κατασκευάζεται από υλικά
ανάλογα του ερµαρίου.
Παρ' όλα αυτά, για ερµάρια κλπ. που τοποθετούνται σε χώρους µε δάπεδο µοκέτα δεν είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ρυθµιστών ύψους.
2.2 Συρταροθήκες - Συρτάρια
2.2.1 Εσωτερικό συρταριών κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαµαρίνα µαύρη, πάχους τουλάχιστον
0,75mm, κατάλληλα κοµµένη και µορφοποιηµένη σε καλούπι, χρωµατισµένη µε ηλεκτοστατική βαφή
φούρνου. Τα πλαϊνά των συρταριών µεγάλου βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm για
τοποθέτηση εγκάρσιων µεταλλικών διαχωριστικών χρωµατισµένων µε ηλεκτροστατική βαφή
φούρνου.
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2.2.2 Μολυβοθήκες κατασκευάζονται από ενισχυµένο αντιστατικό µορφοποιηµένο πολυστυρένιο, µε
κατάλληλα διαµορφωµένες θήκες για µικροαντικείµενα.
2.2.3 Μηχανισµοί κύλισης συρταριών - µολυβοθηκών, µεταλλικοί τηλεσκοπικοί, αθόρυβοι, µε ένσφαιρους
τριβείς, γαλβανισµένοι, που επιτρέπουν το πλήρες άνοιγµα του συρταριού και αυτόµατο κλείσιµο από
απόσταση 30mm. Κάθε µηχανισµός θα έχει αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο 40kg για συνεχή χρήση
και θα παρέχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του συρταριού. 2.2.4 Συστήµατα ασφάλειας
χρήστου. 'Ολες οι συρταροθήκες διαθέτουν σύστηµα "κλειδώµατος" του ανοίγµατος των συρταριών ,
ώστε να µην ανοίγουν περισσότερα του ενός κάθε φορά και να υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του
χρήστη. Επίσης κάθε συρτάρι έχει "stορ" που δεν του επιτρέπει να βγει κατά λάθος από την
συρταροθήκη. 2.2.5 Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή που µέσω χαλύβδινης µπάρας κλειδώνει όλα τα
συρτάρια µαζί.
2.2.6 Ελαστική ένθετη διατοµή περιµετρικά στις µετώπες (πρόσωπα) των συρταριών ώστε να
επιτυγχάνεται µαλακό και αθόρυβο κλείσιµο και προστασία του εσωτερικού της συρταροθήκης από
σκόνη.
2.2.7 Τροχοί Στην βάση κάθε συρταροθήκης βιδώνονται 4 τροχοί περιστροφικοί, διπλοί, αθόρυβοι, από
ενισχυµένο πολυαµίδιο αντοχής τουλάχιστον 50kg ο καθένας, που δεν αφήνουν ίχνη στο δάπεδο. Οι
τροχοί καλύπτονται από την πλάτη, τα πλαϊνά και στην πρόσθια όψη από φάσα υλικού όµοιου µε τα
των πλαϊνών.
2.3 Γραφεία - Τραπέζια κλπ.
2.3.1.

Σύνδεσµοι συναρµολόγησης των διαφόρων στοιχείων των επίπλων κατασκευάζονται από το
κατάλληλο κατά περίπτωση κράµα τα λοιπά δε σύµφωνα µε την παράγραφο ∆.1 της παρούσας
περιγραφής.
2.3.2. Πέλµατα - Ρυθµιστές ύψους
Όλα τα γραφεία και τα τραπέζια εδράζονται σε τέσσερα τουλάχιστον, πέλµατα από συνθετικό υλικό
(π.χ. πολυαµίδιο) υψηλής αντοχής αντιολισθητικό, που δεν σηµαδεύει το δάπεδο. Επί πλέον και τα
τραπέζια µε τέσσερα (4) πόδια και όλα τα γραφεία, θα φέρουν, ενσωµατωµένο σε κάθε πέλµα.
2.3.3. Η ηλεκτροδότηση της επιφάνειας εργασίας, όπου προβλέπεται γίνεται µέσω επισκέψιµων καναλιών
ασθενών και ισχυρών ρευµάτων.
Οι κατακόρυφες διαδροµές των καλωδίων ενσωµατώνονται στα ξύλινα πλαϊνά ή στα µεταλλικά πόδια
του σκελετού. Οι οριζόντιες ευρίσκονται κάτω από την επιφάνεια εργασίας. Η έξοδος των καλωδίων
γίνεται µέσω οπής στην επιφάνεια εργασίας, που καλύπτεται από τάπα σύµφωνα µε τις ειδικές
περιγραφές των ειδών.
Η όλη κατασκευή των καναλιών γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας (γείωση
κλπ.) και ειδικότερα σε έπιπλα που φέρουν και µεταλλικά στοιχεία δεν θα υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας του χρήστη.
2.4 Καθίσµατα Γραφείων - Σκαµπώ
2.4.1 Βάση στήριξης
Ασφαλείας, πεντακτινωτή, εξωτερικής διαµέτρου περίπου 640mm αποτελούµενη από:
α. Κατακόρυφο χαλύβδινο σωλήνα, διατοµής τουλάχιστον 65mm και πάχους τουλάχιστον 2,5mm.
β. Πέντε ακτίνες από χαλύβδινη διατοµή διαστάσεων τουλάχιστον 30x20x2mm, ενισχυµένες µε
ισάριθµες αντηρίδες και ηλεκτροσυγκολληµένες στον κατακόρυφο σωλήνα.
γ. Καλύπτρες από µορφοποιηµένο πολυαµίδιο, ενισχυµένο µε ίνες υάλου, που προστατεύουν την
(επιχρωµιωµένη ή χρωµατισµένη µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου) επιφάνεια των ακτίνων από
φθορά. Στις άκρες των πέντε (5) ακτίνων, εφαρµόζονται χαλύβδινοι υποδοχείς για την στήριξη των
αξονίσκων των τροχών.
2.4.2 Τροχοί
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Κάθε τροχήλατο κάθισµα ή σκαµπό φέρει πέντε(5) δίδυµους περιστροφικούς τροχούς ασφαλείας
Στηρίζονται στις ακτίνες βάσης του καθίσµατος µέσω αξονίσκου υψηλής αντοχής, που στερεώνεται
σε κατάλληλο χαλύβδινο υποδοχέα.
Αυτοφρεναριζόµενοι (µε το βάρος του χρήστη) µέσω χαλύβδινου πύρρου, που ενεργεί ταυτόχρονα
Αθόρυβοι και κατάλληλοι για σκληρά και µαλακά δάπεδα.
∆ιαστάσεις εξωτερικές: (πλάτος - ύψος) 65mm.
∆ιάµετρος τροχίσκων: Φ 55mm.
2.4.3 Μηχανισµός ρύθµισης ύψους έδρας
Η διαδροµή ρύθµισης του ύψους της έδρας είναι τουλάχιστον l00mm, εκτός αν άλλως αναφέρεται
στις ειδικές περιγραφές των ειδών.
Eπιτυγχάνεται µέσω αµορτισέρ ασφαλείας, πεπιεσµένου αδρανούς αερίου που:
- Εξασφαλίζει ελεγχόµενη, αθόρυβη και µαλακή ρύθµιση του ύψους.
- Φέρει ειδικό ελατήριο απορρόφησης κραδασµών.
- Έχει αντοχή σε κάµψη τουλάχιστον 2.000.000 ταλαντώσεων.
- Καλύπτεται µε τηλεσκοπικό ή πτυχωτό κάλυµµα από συνθετικό υλικό, που το προστατεύει από την
σκόνη.
Το αµορτισέρ ενεργοποιείται µέσω χειροκίνητου πλευρικού µοχλού, µε εργονοµική λαβή.
2.4.4 Σύστηµα περιστροφής
Το σύστηµα περιστροφής επιτρέπει την ευχερή, συνεχή, µαλακή, αθόρυβη, ελεύθερη περιστροφή
του καθίσµατος ακόµα και όταν είναι φορτισµένο µε το βάρος του χρήστη.
2.4.5 Μηχανισµοί ρύθµισης θέσης πλάτης
Οι µηχανισµοί επιτρέπουν αφενός µεν την ρύθµιση του ύψους της πλάτης, αφετέρου δε την ρύθµιση
της κλίσης αυτής συγχρονισµένα, ώστε να εξασφαλίζεται ιδανική ανατοµική εργονοµική θέση της
πλάτης, ανάλογα µε την επιθυµία και την σωµατική διάπλαση του χρήστη.
Η λειτουργία θα είναι ευχερής, ελεγχόµενη, συνεχής, αθόρυβη και µαλακή.
Η ενεργοποίηση των µηχανισµών θα γίνεται χειροκίνητα, µέσω πλευρικών µοχλών, µε εργονοµική
λαβή.
Η αντοχή σε κάµψη θα είναι τουλάχιστον 2.000.000 ταλαντώσεις.
Η στήριξη των µηχανισµών και των αρθρωτών στοιχείων της πλάτης θα καλύπτει τις προδιαγραφές
ασφαλείας.
Οι µηχανισµοί καλύπτονται µε πτυχωτό κάλυµµα από συνθετικό υλικό.
Το µήκος διαδροµής ύψους της πλάτης είναι τουλάχιστον 200mm εκτός αν άλλως αναφέρεται στις
ειδικές περιγραφές των ειδών (τεύχος 5.1.).
2.4.6 Μηχανισµός ανάκλησης (RELΑΧ)
Ο µηχανισµός ανάκλησης στηρίζεται στο κάτω µέρος της έδρας του καθίσµατος σε τέσσερις
τουλάχιστον κατάλληλες χαλύβδινες υποδοχές µε ισάριθµες βίδες τύπου ALLEN διατοµής τουλάχιστον
Μ 8 x 40 mm.
Eπιτρέπει µέσω ενός µόνον µοχλού την:
− Ρύθµιση του ύψους της έδρας.
− Συνεχή ανάκληση έδρας - πλάτης, ασφαλίζοντας σε οποιαδήποτε θέση. (Η ένταση της ανάκλησης,
µέσω ειδικού σφιγκτήρα, δύναται να προσαρµοσθεί στο βάρος του χρήστη).
− Σταθεροποίηση του καθίσµατος στην θέση εργασίας.
Συνδυάζεται µε έδρα δίσπαστη, ώστε κατά την ανάκληση, το εµπρός τµήµα της να έρχεται σε
οριζόντια θέση, µειώνοντας την πίεση στην κάτω παρειά των µηρών του χρήστη.
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-

Επίσης συνδυάζεται µε µηχανισµούς ρύθµισης θέσης πλάτης που επιτρέπουν την:
ρύθµιση του ύψους
ρύθµιση της κλίσης
µετακίνηση εµπρός - πίσω, ακολουθώντας την κίνηση της πλάτης του χρήστη.
Η λειτουργία των µηχανισµών είναι ευχερής, ελεγχόµενη, συνεχής, αθόρυβη, µαλακή. Οι αντοχές των
µηχανισµών των αθρωτών τµηµάτων και των στοιχείων στήριξης της κατασκευής καλύπτουν τις
προδιαγραφές ασφαλείας.

Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
1. Γενικά
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων συνθετικών υλικών
(πλαστικά, πολυµερή κλπ.) που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων ειδών ή για τµήµατα
- εξαρτήµατα αυτών.
Τα φαινοπλαστικά φύλλα και η µελαµίνη περιγράφονται στο κεφάλαιο Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ παρ. 3.2.
Τα υλικά ταπετσαρίας (γεµίσµατα ) περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ.
Λόγω της πληθώρας συνθετικών υλικών στην αγορά µε παρόµοιες µηχανικές, χηµικές κλπ. ιδιότητες,
το χρησιµοποιούµενο κατά περίπτωση συνθετικό υλικό, αναφέρεται ενδεικτικά στις ειδικές
περιγραφές των ειδών (τεύχος 5.1.).
Κατά συνέπεια είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών που αποδεδειγµένα καλύπτουν τις απαιτήσεις
αντοχών εµφάνισης κλπ.
2. Ιδιότητες υλικών
2.1 Χαρακτηριστικά επιφάνειας
Λεία και γυαλιστερή (όπου για λειτουργικούς λόγους απαιτείται αντιολισθηρή επιφάνεια, θα είναι
εύκολα καθαριζόµενη).
Υψηλής, σκληρότητας (να µην χαράζεται µε το νύχι).
Χαµηλή απορρόφηση νερού.
Να µην είναι εύκολη η αποµάκρυνση φλούδας λόγω τριβής ή κακής πρόσφυσης ή ανάπτυξης
επιφανειακών τάσεων µεταξύ των διαφορετικών (εάν υπάρχουν) στρωµάτων του υλικού.
Να µην παρουσιάζονται δυσάρεστα φαινόµενα λόγω αυξηµένου ηλεκτροστατικού φορτίου (π.χ.
συγκέντρωση σκόνης).
2.2 Χηµικές Ιδιότητες
Θα είναι ανθεκτικά:
-

στην επίδραση διαλυµάτων οξέων, βάσεων και αλάτων
σε Οργανικούς διαλύτες (αιθυλική αλκοόλη, ακετόνη κλπ.)
σε λιπαρές ύλες και κηρούς
σε µακροχρόνια χρήση των συνήθων απορρυπαντικών και απολυµαντικών.
2.3 Βιολογικές Ιδιότητες
Να µην αποτελούν τροφικό µέσο για µικροοργανισµούς και κατά συνέπεια, να µην προσβάλλονται
από αυτούς.
Να µην υπάρχουν πόροι που να επιτρέπουν την διείσδυση των µικροοργανισµών.
2.4 Συµπεριφορά σε σχέση µε το νερό (ρόφηση νερού)
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Να είναι υδρόφοβα και κατά συνέπεια να µην διογκώνονται όταν βυθισθούν σε νερό ή βραχούν µε
αυτό.
Η ολική απορρόφηση νερού σε θερµοκρασία δωµατίου να είναι µικρότερη του 0,1%. Χαµηλή
διαπερατότητα νερού και υδρατµών σε θερµοκρασία δωµατίου.
2.5 Αντίσταση στην Θερµότητα
Ανθεκτικά στην επίδραση διαλυµάτων (υγρών) υψηλής θερµοκρασίας. Σταθεροποιηµένα στην
θερµότητα επί µακρά χρονικά διαστήµατα.
2.6 Αντίσταση στην φωτιά
Απαιτείται τα υλικά να λειτουργούν σαν επιβραδυντές φλόγας (f1ame retardant) Καιόµενα να µην
εκλύουν δηλητηριώδη αέρια.
Υψηλή θερµοκρασία ανάφλεξης (ignition temperature).
2.7 Σταθερότητα στο φως
Ικανοποιητική αντοχή και σταθερότητα των χρωµάτων στο ορατό φως αλλά και στην υπεριώδη (UV)
ακτινοβολία.
2.8 Μηχανικές Ιδιότητες
Θα χρησιµοποιούνται τα κατάλληλων αντοχών υλικά (µε απαιτούµενα, πρόσµικτα, και υλικά
ενισχύσεων), ανάλογα µε τις αναµενόµενες καταποιήσεις και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή ή του προµηθευτή τους.
2.9 Μορφή - Συναρµολόγηση
-

Η µορφή όλων των ειδών και εξαρτηµάτων από συνθετικά υλικά θα:
Καλύπτει τις απαιτήσεις της εργονοµίας.
Εξασφαλίζει ευχερή καθαρισµό όλων των εµφανών, εκτεθειµένων ή µη επιφανειών.
Τα µέρη των ειδών από συνθετικά υλικά, σε συνδυασµό και µε τα υπόλοιπα τµήµατα και εξαρτήµατα
από άλλα υλικά θα εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες αντοχές στις αναµενόµενες καταπονήσεις.
∆εν επιτρέπεται η χρήση υλικών στερέωσης ή συναρµολόγησης που τυχόν µειώνουν τις αντοχές ή
αλλοιώνουν τις ιδιότητες των συνθετικών υλικών. π.χ. Τα κελύφη των καθισµάτων από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) δεν θα έρχονται σε επαφή µε χαλκό, µαγγάνιο ή κοβάλτιο (αν δεν περιέχει το
ΡΡ τους κατάλληλους σταθεροποιητές).

Η. ΑΝΟΧΕΣ
Οι επιτρεπόµενες ανοχές που αφορούν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις των ειδών αναφέρονται στο
τεύχος "Ειδικές Περιγραφές Ειδών".
∆εν επιτρέπεται καµία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεµαχίου. Κατά την
τοποθέτηση των ειδών, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, δεν επιτρέπονται αποκλίσεις
μεγαλύτερες του 1mm κατακόρυφα για ύψος 2,5m και των 2mm οριζόντια για µήκος 4,0m.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ TEXNIKEΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ
Εισαγωγή
Επεξηγήσεις ειδικών τεχνικών περιγραφών
Περιλαμβάνονται όλες οι Ειδικές Περιγραφές των ειδών Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού καθώς και τα
υλικά και ο τρόπος κατασκευής αυτών.
Για τα υλικά και τις εργασίες που χάριν συντοµίας παραλείπονται (π.χ. σόκορα) ή αναφέρονται µόνο
µε την µορφή ορισµών (π.χ. µοριοσανίδα), ισχύουν οι αναλυτικές ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Η ταξινόµηση των ειδών έγινε µε βάση τον αύξοντα αριθµό (Z0,Z1,Z2...).
Οι αναφερόµενες διαστάσεις των περιγραφόµενων ειδών είναι δυνατόν να δεχθούν διακυµάνσεις
± 5% οι οποίες όµως δεν θα επηρεάζουν:
- τη λειτουργικότητα των ειδών
- την εργονοµία των ειδών
- τη χρήση για την οποία προορίζονται
- την ποιότητα ή την αντοχή τους
- τη δυνατότητα τοποθέτησής τους
- τη σχέση τους µε άλλα είδη µε τα οποία συνδυάζονται.
Ειδικά σε ότι αφορά τα ράφια, όπου οι ποσότητες δίνονται σε µέτρα µήκους και όχι µε τον αριθµό
των τεµαχίων, το οριστικό µήκος ενδέχεται να διαφέρει από το ονοµαστικό, ανάλογα µε το module
του κατασκευαστή και το µέγεθος του χώρου, µε τη σύµφωνη γνώµη και της Επίβλεψης.
Η αναφορά σε συγκεκριµένους τύπους του εµπορίου καθώς και η εµφάνιση φωτογραφικών
απεικονίσεων, γίνεται µε σκοπό τον καθορισµό ενός αντιπροσωπευτικού ολοκληρωµένου δείγµατος,
που περιλαµβάνει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την σχετική Τεχνική Περιγραφή
και δεν αποτελεί σύσταση.
Τα είδη θα πρέπει να είναι βιοµηχανικής σειράς, δοκιµασµένα σε µαζική παραγωγή, καθώς και στην
χρήση τους σε χώρους µεγάλης επισκεψιµότητας.
Οι χρωµατισµοί θα επιλεγούν κατόπιν συνεννοήσεως µε την υπηρεσία. Για όλα τα είδη µπορεί να
ζητηθεί δείγµα.
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ΕΙΔΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

Ζ1Α01
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
140x80x72h cm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αποτελείται από τα εξής μέρη:
Επιφάνεια Εργασίας (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα
υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη αμφιπλεύρως με
μελαμινικό, laminate πάχους 0,3mm σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς.
Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3mm στρογγυλεμένη σε
όλες τις ακμές και γωνίες.
Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωματωμένες, φωλιές με
σπείρωμα, για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα μεταλλικά πόδια του
γραφείου. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση των κατάλληλων βιδών τύπου
“allen”.
Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραμένου «Η» (τεμ. 2): Λυόμενη μεταλλική κατασκευή, η
οποία αποτελείται από τα εξής μέρη:
Βάση μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 680x90hmm περίπου. Κατασκευάζεται
από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm διαμορφωμένη καταλλήλως. Εντός της
βάσης υπάρχουν ενσωματωμένα πέλματα. Το πέλμα είναι υψηλής ανθεκτικότητας
PVC με αντιολισθητικές και προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες.
- Κορμός μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 130x35x545hmm περίπου.
Αποτελείται από την εσωτερική μεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από
χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής
μεταλλικής καλύπτρας, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες οπές, για την είσοδο και
έξοδο των καλωδίων των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
- Άνω τμήμα μεταλλικού ποδιού: Είναι διαστάσεων 480x10h mm περίπου.
-
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Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως.
Τα ανωτέρω τρία τμήματα συναρμολογούνται μεταξύ τους, με τη χρήση καταλλήλων
βιδών τύπου “allen”.
Τα τρία μεταλλικά τμήματα του ποδιού μπορούν να έχουν μόνιμη σύνδεση με αφανή
ηλεκτροσυγκόλληση.
Τα μεταλλικά πόδια του γραφείου, μπορεί να μην έχουν ισομήκη πέλματα αρκεί να
μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία τους.
Καλύπτρα μεταλλικού ποδιού (τεμ. 2): Είναι διαστάσεων 200x623mm περίπου.
Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 0,8mm, διαμορφωμένη καταλλήλως,
έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον κορμό του μεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του
μεταλλικού ποδιού μπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, χωρίς
τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η εύχερης πρόσβαση στα καλώδια που είναι τοποθετημένα εντός του
μεταλλικού ποδιού.
Μετώπη : Περιγράφεται στη συνέχεια του τεύχους
Η βαφή όλων των ανωτέρω μεταλλικών μερών είναι ομοιογενής, μη τοξική, υψίστης
μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών, εφαρμοσμένη με τη μέθοδο
ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας.
Μεταλλική Τραβέρσα (τεμ. 1): Η μεταλλική τραβέρσα χρησιμοποιείται για να συνδεθούν
μεταξύ τους, τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Είναι ορθογωνικής διατομής και
κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 1,5 και 2mm, διαμορφωμένη
καταλλήλως. Διαθέτει, στα δύο άκρα της, ειδικά διαμορφωμένα «άγκιστρα» σύσφιξης
και προσαρμογής στα μεταλλικά πόδια. Επίσης, η μεταλλική τραβέρσα, διαθέτει ειδικά
διαμορφωμένες οπές και πρόσθετες ενσωματωμένες καλύπτρες, για τη διευθέτηση των
καλωδίων.
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ΕΙΔΟΣ:
ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΕΙΚΟΝΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
45x60 cm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αποτελείται από τα εξής μέρη:
Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) Καπάκι: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή
μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη στις
εξωτερικές τουλάχιστον επιφάνειες, αμφιπλεύρως με μελαμινικό, laminate πάχους
0,3mm σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει
ταινία ABS, πάχους 3mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το
χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.
Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) – πλαϊνά, βάση, πλάτη: Κατασκευάζονται από ινοσανίδα
(MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18mm, επενδυμένη
αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3mm. σε χρώμα απομίμησης καπλαμά
οξυάς
Υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5mm, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές
και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα
γραφεία.
Μολυβοθήκη: κατασκευάζεται από ενισχυμένο αντιστατικό μορφοποιημένο
πολυστυρένιο, με κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες για μικροαντικείμενα.
Εσωτερικό συρταριών: Κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαμαρίνα μαύρη, πάχους
τουλάχιστον 0,75mm, κατάλληλα κομμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι,
χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Τα πλαϊνά των συρταριών μεγάλου
βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm για τοποθέτηση εγκάρσιων μεταλλικών
διαχωριστικών χρωματισμένων με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Γίνεται αποδεκτή και
κατασκευή από πλαστικό χυτοπρεσσαριστό υλικό υψηλής αντοχής.
Οι οδηγοί των συρταριών είναι «βαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα
ελάσματα πάχους 2mm, ανοξείδωτα και διαθέτουν νάυλον ρουλεμάν ολίσθησης, τα
οποία εξασφαλίζουν τη σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι
οδηγοί των συρταριών βάφονται με εποξειδική ρητίνη σε βαφείο ηλεκτροστατικού
ψεκασμού. Οι οδηγοί των συρταριών προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 85%,
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περίπου.
Η αντοχή σε βάρος των συρταριών είναι 30 κιλά για στατικό και μεταφερόμενο φορτίο.
Μετώπες συρταριών (τεμ. 4): Οι μετώπες των συρταριών, περιέχουν εργονομική
χειρολαβή. Οι μετώπες θα έχουν τελική επιφάνεια που θα είναι εναρμονισμένες και της
ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία.
Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά
ασφαλείας, η οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη μολυβοθήκη και τα συρτάρια και
αποτελείται από τα εξής μέρη: τον κύλινδρο ασφαλείας, τη μπάρα αλουμινίου.
Τροχοί ασφαλείας (τεμ. 4): Δίδυμοι περιστρεφόμενοι τροχοί ασφαλείας,
κατασκευασμένοι από ανθεκτικό νάϋλον υλικό. Προσαρμόζονται στο σώμα της
συρταριέρας.
Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία : Ζ1Α01.

ΕΙΔΟΣ:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕΤΩΠΗ
ΕΙΚΟΝΑ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Συνδυάζεται με τα γραφεία του προσωπικού του Νοσοκομείου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα διαμορφωμένη καταλλήλως. Φέρει οπές
κατάλληλες για να βιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των γραφείων
Η ανάρτηση μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να εξασφαλίζεται η
ευστάθεια, η ακαμψία και η αισθητική του γραφείου.
Έχει ομοιογενή βαφή, μη τοξική, υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης δύο
συστατικών εφαρμοσμένη με την μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε
φούρνο υψηλής θερμοκρασίας.
Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα ΓΡΑΦΕΙΑ Ζ1Α01.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

96

ΡΙΓΡΑΦ Η:

Ημερ.Εκδ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΟΣ: ΕΡΜΑΡΙΑ 1/2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & 1/2 ΠΟΡΤΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΤΡΙΝΑ
ΕΙΚΟΝΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

Ζ1Γ10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
80Χ45Χ200(h)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ερμάριο - βιτρίνα από μελαμίνη.
Χωρίζεται σε 2 μέρη. Το κάτω μέρος έχει ύψος 75 εκ. και το άνω 125 εκ. (Διαστάσεις
κατά προσέγγιση)

ΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑ
ΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τρόπος κατασκευής
Καπάκι, βάση: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm, επενδεδυμένη
αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά
οξιάς
Πλαϊνά:
Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με
μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς
Πλάτη:
Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με
μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς
Θυρόφυλλα : Δύο (2) στο επάνω μέρος (Κρυστάλλινα), από φυμέ κρύσταλλο
ασφαλείας πάχους  5 mm, με επιχρωμιωμένα εξαρτήματα λειτουργίας
Δύο (2) στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους
18mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate σε χρώμα
απομίμησης καπλαμά οξιάς.
Έχουν μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.
Ράφια κινητά : Δύο, στο επάνω και ένα στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή
μοριοσανίδα πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδεδυμένη με
μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς

Οριζόντιο σταθερό διαχωριστικό: Iνοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25mm,
αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά
οξιάς.
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ΕΙΔΟΣ:
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΕΙΚΟΝΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

Z2Β10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
πλάτη 50x80h cm
έδρα 50x50x45cm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κάθισμα με πλάτη που αποτελείται από τα εξής μέρη:
Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση
υφάσματος στην άνω πλευρά και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου με
πλευρά ≥50εκ.
Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση
υφάσματος αμφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα τραπεζίου με ευθυογενείς ακμές και
εργονομική κάμψη στο ύψος της μέσης.
Βάση: Σταθερή βάση στήριξης από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σωλήνα (τύπου S). Στηρίζεται σε
4 πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα.
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ΕΙΔΟΣ:
ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ
ΕΙΚΟΝΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

Z2Β11
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τρόπος λειτουργίας και κατασκευής
Σκελετός :
Μηχανισμοί :

Πλάτη, κέλυφος :
Γέμισμα :

Βάση στήριξης πεντακτινωτή, με πέντε δίδυμους τροχούς από
πολυαμίδιο. Φέρει καλύπτρες από συνθετικό υλικό. Χρωματίζεται με
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους έδρας με διαδρομή  150
mm, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης κλίσεων πλάτης με δυνατότητα
και ενδιάμεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του
καθημένου. Ο μηχανισμός καλύπτεται με πτυχωτή καλύπτρα από
συνθετική ύλη.
Μηχανισμός και μοχλός ρύθμισης ύψους πλάτης με διαδρομή
σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρώτυπα. Η ρύθμιση
κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται μηχανικά με κοχλίες.
από υαλοενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη, ή άλλο αντίστοιχης
αντοχής υλικό.
Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέμισμα από
καλουπωτό λάστιχο μαλακής διογκωμένης πολυουθεράνης πάχους
50 mm το οποίο επενδύεται με δερματίνη.

Μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, ενισχυμένη με μεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται
στο κέλυφος της έδρας.
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Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Κ. Δρούλιας
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2015
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

693.238,54 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :

Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2010ΣΕ09190007 ΣΑΕ 091/9

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Στην Αθήνα σήμερα …………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο
«ΚΤΥΠ Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30
(Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 997476340 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο &
Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ.
.......................................
και
2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………, …… ……..
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από ……..
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους όρους του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού (ανοιχτή διαδικασία) με κριτήριο επιλογής και
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη
αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού του Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου» (εφεξής «έργο»), σύμφωνα με την από …/…/… σχετική Διακήρυξη της
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής «Διακήρυξη»).
Β. Τον διαγωνισμό που διεξήχθη στην Αθήνα την ../../….., ημερομηνία κατά την οποία οι
ενδιαφερόμενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τις προσφορές τους κατά τα οριζόμενα στην ως άνω
Διακήρυξη.
Γ.

Το απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. … συνεδρίασης / … με θέμα …. του Δ.Σ. της εταιρείας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με το οποίο έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και
εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την προσφορά του.

Δ. Την υπ’ αριθμ. ……………… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας
«……………...............», ποσού …………………ΕΥΡΩ, την οποία υπέβαλε ο Ανάδοχος για την καλή
και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας.
Ε. Την προσφορά της εταιρείας…………., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
σύμβασης.

Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία και
χρήση Ιατρικού Εξοπλισμού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, σύμφωνα
με το συνημμένο πίνακα.
ΑΡΘΡΟ 2
Αμοιβή αναδόχου – πληρωμές
1. Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της Σύμβασης αυτής (εφεξής «Συμβατικό Τίμημα»)
ορίζεται και συνομολογείται στο ποσό των ΕΥΡΩ…………….. (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
και θα καταβληθεί ως ακολούθως:
-

-

-

Ποσό έως το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη
προκαταβολή.
Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση με την
προκαταβολή. H εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
(συμπεριλαμβανομένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Αν o ανάδοχος ζητήσει μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής. συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.
Ποσό ίσο με το 70% της συμβατικής αξίας, εκτός αν έχει χορηγηθεί προκαταβολή οπότε θα
καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συμβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί μετά την
τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισμού στους χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης με εντολή της
υπηρεσίας, το ποσό θα καταβληθεί με την αποθήκευση. Ως συμβατική αξία των ειδών
ορίζεται η τιμή η οποία προκύπτει από την ανάλυση του προϋπολογισμού στον πίνακα ειδών
και ποσοτήτων που περιλαμβάνεται στις Μελέτες Εξοπλισμού, διαμορφωμένη κατά το
ποσοστό έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.
Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% της συμβατικής αξίας, θα χορηγηθεί μετά την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού, που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση
της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των ειδών του συμβατικού καταλόγου.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατάρτισε την προσφορά του βάσει προϋπολογισμού της όλης δαπάνης
και της αμοιβής του προμήθεια, εγκατάσταση των ειδών εξοπλισμού και θέση αυτών σε
λειτουργία και ότι έλαβε υπόψη του και τις τυχόν ανατιμήσεις, ότι εγγυάται την ακρίβεια του
προϋπολογισμού του αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 696 του ΑΚ και παραιτείται
ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του για αναπροσαρμογή ή αύξηση της αμοιβής του μέχρι την
ημέρα παραλαβής.
2. Κάθε πληρωμή στον προμηθευτή πλην της προκαταβολής θα γίνεται με την προσκόμιση των
αναφερομένων στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 δικαιολογητικών, καθώς και προσφάτων
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 3
Παράδοση – Παραλαβή Προμήθειας
Ο τόπος της προμήθειας - εγκατάστασης είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.
Ο ανάδοχος του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

106

λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι
αυτονόητο ότι περιλαμβάνονται στις παρούσες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος
δηλώνει ρητώς με την Προσφορά του και με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που πρέπει να
περιλαμβάνεται σ’ αυτή, του ότι επιθεώρησε τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκεια
τους και έλαβε γνώση της υφισταμένης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίμημα για τις
απαιτούμενες εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια,
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων, στην προσφορά του.
Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει δείγματα των προς παράδοση
ειδών σε χώρους επιλογής της.
Για την παράδοση της προμήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
H προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας ορίζεται σε τρεις(3) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Η περαίωση της προμήθειας ορίζεται με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ειδών στις
τελικές τους θέσεις, έτοιμων προς λειτουργία. Η περαίωση τεκμηριώνεται με την υποβολή από
πλευράς του αναδόχου πλήρη φακέλου με πρωτότυπα δελτία δοκιμών για όλα τα είδη του
συμβατικού καταλόγου εξοπλισμού (όπου απαιτείται), υπογεγραμμένα από κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει με επιτυχία όλες οι απαραίτητες
δοκιμές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σταδιακά σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα
υποβάλει ο ανάδοχος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης και το οποίο θα εγκριθεί από την ΚΤΥΠ Α.Ε. εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή
του.
Στην περίπτωση που κατά τη φάση της προσκόμισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον,
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το μοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει
αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη
οικονομική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις επιμέρους προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως
άνω χρονοδιάγραμμα να εγκαταστήσει τα είδη του εξοπλισμού και να ενημερώσει εγγράφως επ’
αυτού, τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Από την επόμενη ημέρα της έγγραφης ενημέρωσης από πλευράς αναδόχου επί της ολοκλήρωσης
εγκατάστασης του εξοπλισμού και προκειμένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον έλεγχό του. Ο ανάδοχος στο χρονικό διάστημα ελέγχου πρέπει
να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια Επιτροπή και να
διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της.
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις
του αναδόχου.
Η έγκριση ή απόρριψη τμήματος ή ολοκλήρου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή και ύστερα
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, με τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις,
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης,
συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η προμήθεια να έχει παραδοθεί, η
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον διαγωνιζόμενο. Στην
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και η εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Η καθυστέρηση
παράδοσης της προμήθειας ή τμημάτων της από τον ανάδοχο, με υπαιτιότητά του, συνεπάγεται
αυτοδικαίως προς όφελος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και σε βάρος του ανάδοχου την
επιβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανωτέρας βίας.
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Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και μετά την τοποθέτηση των
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγματοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του
παραδοτέου εξοπλισμού από την ορισθησομένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή. Ευθύνη του αναδόχου
είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιμα υλικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη διενέργεια του ποιοτικού
ελέγχου.
Για τον έλεγχο αυτό συντάσσεται από την Επιτροπή το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Ελέγχου, το οποίο
συντάσσεται εντός της συμβατικής προθεσμίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και
επακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής ή απόρριψης των ειδών του εξοπλισμού, το οποίο
κοινοποιείται στον προμηθευτή.
Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός 10 ημερών από την εκπλήρωση όλων
των τυχόν αναφερομένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων.
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προμήθειας είναι 24 μήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των
ειδών του εξοπλισμού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν μετά την παραλαβή τους με το
οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νομικά ελαττώματά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της Σύμβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.) και ισχύος 2 ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου,
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγματικά
και κρυφά ελαττώματα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης,
ενεργείται με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προς την
Τράπεζα, μετά τη λήξη του χρόνου της 24μηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισμός
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστημα των δύο ετών εγγύησης της προμήθειας και με εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε
μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), η διατήρηση των ειδών
εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο
πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση
συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήματος απαιτηθεί για
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισμού οφείλεται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενημερώνει
σχετικώς αυθημερόν και εγγράφως το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει αντίρρηση
και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την
κοινοποίηση της εντολής αρχίζει και ο υπολογισμός του χρόνου ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο
ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 Επίλυση Διαφορών, της Σύμβασης Προμήθειας Εγκατάστασης.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541,
543, 548, 549, 557 ΑΚ.
Εις ότι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ισχύουν τα
ακόλουθα:
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Ο συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, κατά τη
διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. Ο
χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος υπολογίζεται από τη βεβαιωμένη έγγραφη γνωστοποίηση
της βλάβης στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται με την υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλλου από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νοσοκομείου. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο
χρόνο ακινητοποίησης του μηχανήματος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο
εντός της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε
περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία
νοείται οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων
μερών, συνεπεία του οποίου δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις
υποχρεώσεις του.
Στο πλαίσιο της εγγύησης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τυχόν αναβαθμίσεις του
λογισμικού και να τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών υπογράφεται από
υπεύθυνο τεχνικό του νοσοκομείου.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εγγύησης τα αναλώσιμα των ειδών του εξοπλισμού βαρύνουν
το Νοσοκομείο.
Το χρονικό διάστημα σε ημέρες που κάποιο Μηχάνημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του
προαναφερθέντος διαστήματος των 15 ημερολογιακών ημερών, πολλαπλασιασμένο επί τρία (3), θα
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του μηχανήματος.
ΑΡΘΡΟ 4
Υποκατάσταση – Εκχώρηση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει ο ίδιος όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παρούσα Σύμβαση και δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του αυτών ή να εκχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον τα δικαιώματά του από
την Σύμβαση αυτή, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγγραφη έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 5
Διάρκεια Σύμβασης
1.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης από την υπογραφή της, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα ειδικότερα που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Η περαίωση της προμήθειας ορίζεται με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ειδών στις
τελικές τους θέσεις, έτοιμων προς λειτουργία. Η περαίωση τεκμηριώνεται με την υποβολή από
πλευράς του αναδόχου πλήρη φακέλου με πρωτότυπα δελτία δοκιμών για όλα τα είδη του
συμβατικού καταλόγου εξοπλισμού (όπου απαιτείται), υπογεγραμμένα από κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει με επιτυχία όλες οι
απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου.

2.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως άνω
χρονοδιάγραμμα, για κάθε σταδιακή παράδοση να ενημερώνει εγγράφως επ’ αυτής, την εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6
Παράταση – Ποινικές Ρήτρες εκπρόθεσμης παράδοσης
Παράταση της συνολικής προθεσμίας ή τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής με την σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
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β)

Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον
Ανάδοχο των υποχρεώσεων που έχει από την παρούσα λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη του
περιστατικού της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ίδιο αποκλειστικά. Για τον λόγο αυτό οφείλει μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που συνέβη το περιστατικό της
ανωτέρας βίας να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή προσκομίζοντας
παράλληλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του περιστατικού αυτού. Η τυχόν παράλειψή του
τον αποστερεί από το δικαίωμα επίκλησης ανωτέρας βίας για την μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, επιβαλλομένης όμως ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο ΠΔ
118/2007.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και παρακρατούνται από την
αμέσως επόμενη πληρωμή ή/και από την τελική πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 7
Έκπτωση αναδόχου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν παραδώσει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά όπως του έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά εμπροθέσμως.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Δεν αποκλείεται αξίωση της Αναθέτουσας
Αρχής για αποζημίωση.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει και να επιβάλλει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις
ακόλουθες κυρώσεις :
α. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους
διαγωνιζόμενους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη
ζημία της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε
βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που
δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση
αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση
του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγω που
οδήγησαν σε αυτήν στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
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ΑΡΘΡΟ 8
Επίλυση διαφορών
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της
παρούσας Σύμβασης, των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών, είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
Επισημαίνεται ότι δεν αποκλείεται η επίλυση των διαφορών με φιλικό διακανονισμό ή εξώδικο –
δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν αιτήματος
ενός εκ των συμβαλλομένων σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση
αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.
ΑΡΘΡΟ 9
Σύμβαση και Συμβατικά Τεύχη
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα, τεύχη,
μελέτες και λοιπά έγγραφα (εφεξής «Συμβατικά Τεύχη»).
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την απόφαση διακήρυξης διαγωνισμού
με τα παραρτήματα της, την προσφορά του αναδόχου, τα πρακτικά και την απόφαση κατακύρωσης.
Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, προκήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
ΑΡΘΡΟ 10
Εφαρμοστέο δίκαιο
Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρούσα και τα Συμβατικά Τεύχη
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ.
Συμπληρωματικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση σχετικά με την
εκτέλεσή της, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007.
Αυτά συμφωνήσαμε και υπογράφουμε την παρούσα Σύμβαση σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα
από τα οποία τέσερα (4) κράτησε η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε και δύο (2) ο
Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Δρούλιας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

112

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

693.238,54 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :

Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2010ΣΕ09190007 ΣΑΕ 091/

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ..........................................................................................115
ΑΡΘΡΟ 2 ................................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ– ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 3 ................................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΒΛΆΒΕΣ ΣΤΟ ΈΡΓΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ .....ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 4 ................................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ .......ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 5 ................................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΟΛΈΣ ...................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 6 ................................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΆ ΤΕΎΧΗ ..........................ΣΦΆΛΜΑ! ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗΣ.
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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) ρυθμίζονται θέματα και λεπτομέρειες που διέπουν
την: «Προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου», (εφεξής «έργο»).
ΑΡΘΡΟ 2
Διοίκηση του έργου– Παρακολούθηση του έργου
2.1

Το έργο επιβλέπει και διοικεί η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με τα εντεταλμένα όργανά
της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τετάρτου του Ν.1398/ 83 (ΦΕΚ 144Α) περί
συστάσεως "Δημόσιας Επιχείρησης Νοσηλευτικών Μονάδων και του Κανονισμού Εκπόνησης
Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και του άρθρου
132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

2.2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά την κρίση της η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί να συγκαλέσει συσκέψεις στα γραφεία της στην Αθήνα ή οπουδήποτε
αλλού κριθεί σκόπιμο. Στις συσκέψεις αυτές ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρίσταται ο
ίδιος ή με τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και όλα τα αρμόδια πρόσωπα.
2.3. Ο ανάδοχος του έργου αλληλογραφεί μόνο με την Υπηρεσία ή μέσω αυτής. Οποιοδήποτε
έγγραφό του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης προς άλλη αρχή δεν παράγει κανένα
αποτέλεσμα υπέρ του αναδόχου παρά μόνο εάν περιέλθει στην έδρα της Υπηρεσίας εντός των
νομίμων προθεσμιών και από τότε που θα περιέλθει σ' αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 3
Βλάβες στο έργο – Αποζημιώσεις
Για οποιεσδήποτε βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο έργο και οφείλονται σε υπαιτιότητα,
παράλειψη ή ανεπιτηδειότητα του αναδόχου ή των υπεργολάβων του ή σε τυχαίο γεγονός, δεν
δικαιολογείται ούτε παράταση της συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, ούτε
αποζημίωση. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες και χωρίς
καθυστέρηση.
ΑΡΘΡΟ 4
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει
να καταβάλει κάθε επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζημία στο
χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισμό του χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους,
ευθυνόμενος για την αποκατάσταση των τυχόν αυτών ζημιών ή απωλειών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και με ευθύνη του να συναποκομίσει από τον χώρο του
Νοσοκομείου όλα τα υλικά συσκευασίας των ειδών του εξοπλισμού και να παραδώσει τους χώρους
του Νοσοκομείου ελεύθερους και καθαρούς.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στη λειτουργία, χρήση και
συντήρηση του εξοπλισμού, με τους ακόλουθους όρους:
1. Η παροχή εκπαίδευσης θα γίνεται εντός της περιόδου εγγύησης των δύο (2) ετών και κατόπιν
σχετικού αιτήματος των χρηστών
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2. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες. Πέραν του σταδίου
εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού, θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο, υπό
μορφήν εκπαιδευτικής παρουσίας ειδικού συμβούλου κατά την φάση της έναρξης λειτουργίας
του εξοπλισμού.
3. Η εκπαίδευση θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης στην
Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στο έργο ενημερωτική
πινακίδα για την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σύμφωνα με το υπόδειγμα που
θα δοθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
Εγγυητικές Επιστολές
Οι εγγυητικές επιστολές θα παρέχονται από Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στον Ε.Ο.Χ. και στις χώρες Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου.
Θα απευθύνονται στον εργοδότη (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.), θα
αναφέρουν τα στοιχεία του αναδόχου, τον τίτλο του έργου, το ποσό και θα περιλαμβάνουν τον όρο
ότι ο εγγυητής παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως καθώς και από οποιοδήποτε δικαίωμα του
από τα άρθρα 852-856, 862, 863, 867-869 Α.Κ. και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την
σχετική ειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 6
Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την απόφαση διακήρυξης διαγωνισμού
με τα παραρτήματα της, την προσφορά του αναδόχου, τα πρακτικά και την απόφαση κατακύρωσης.
Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, προκήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Δρούλιας

……………….
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ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για την περίπτωση που ο
Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων – Σύμπραξη)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του Υποψηφίου .............................................................................................
Αθήνα ……………………..
Προς: ...............................
Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με το Τεύχος Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής προμηθειών
με τίτλο «......................... ................. ..............................», υποβάλλουμε συνημμένα Φάκελο
Προσφοράς.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Υπογραφή
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο: ..................................
Τηλ.: ..................................
Fax.: ..................................
E-mail: ..................................
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
(Για την περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων – Σύμπραξη –
Κοινοπραξία )
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του Υποψηφίου .............................................................................................

Αθήνα ………………………..

Προς: ...............................

Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με το Τεύχος Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής προμηθειών
με τίτλο «............ .......................................... ..................», υποβάλλουμε συνημμένα Φάκελο
Προσφοράς.
Η ένωση μας έχει ως Συντονιστή .................................................... (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τους κάτωθι Οικονομικούς φορείς:
Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
Υπογραφή

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο: ..................................
Τηλ.: ..................................
Fax.: ..................................
E-mail: ..................................
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….
ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ …………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού …………€ υπέρ
...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
…………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για το έργο: «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού
και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου», προϋπολογισμού
693.238,54 €.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως,
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε
τυχόν απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η ανέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868, 869 του
Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 10 μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της και
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….
ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.__________________
ΠΟΣΟΥ ……………………
Με την παρούσα σας εγγυώμεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το
ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. / Κοινοπραξίας
…………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της ……………………………….. μέχρι του ποσού των
……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων
υπογραφησομένης συμβάσεως, καθώς και για την τυχόν χορήγηση ισόποσης προκαταβολής για το
έργο:
«Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω
σύμβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Κοινοπραξία και τα μέλη της ατομικά και αλληλεγγύως.
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
πέντε (5) το πολύ ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 854,855, 856,862, 863, 864, 867, 868, 869
του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε τη Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα
μας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….
ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ.

- Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής






ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………………………………..
(και
ολογράφως)
………………………………………………………………………………………………
στο
οποίο
και
μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας …………………………………………………………
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για
την
καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που
υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρία για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου» (αριθ. Δ/ξης …./…../……) και
το οποίο ποσό καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ………………….... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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