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Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΔΗΣ για την πραγματοποίηση εργασιών (οικοδομικών –κατασκευής πάγκων εργασίας
–αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου κ.α) κατά την θερινή περίοδο διακοπής λειτουργίας
σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 146.568,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΗΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057951
2132057038
Promkgh2009@gmail.com
Μ.Σαλματάνης
www.konstantopouleio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το “Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων”, αποτελεί
μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και
ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (Ν.Π.Δ.Δ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(Αρ Δ/σμού 94038) .
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0863

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πραγματοποίηση εργασιών (οικοδομικών –κατασκευής
πάγκων εργασίας –αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου κ.α) κατά την θερινή περίοδο
διακοπής λειτουργίας σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη
146.568,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 146.568,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 118.200,00€, ΦΠΑ : 28.368,00€).
Το Νοσοκομείο μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 15% ή για
μικρότερη ποσότητα κατά 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και
των τυχόν άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
5
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ Απόφαση 41/2018 ΑΕΠΠ
Απόφαση 41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαση 41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 Ν 4497/19 (ΦΕΚ Α΄171/13-11-2017) άρθρο 107
 Ν 4496/19 (ΦΕΚ Α΄170/8-11-2017) άρθρο 22
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Β΄52/1-4-2019) άρθρο 43
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Α΄66/25-4-2019) άρθρο 33
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019) άρθρο 56
Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διακήρυξη )
- Την από 20-05-2020 (3η Συν Εκτ 2ο ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διενέργειας
του διαγωνισμού .
- -Την αρ πρωτ 18222/26-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΜ20469077-ΙΛΡ με
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό σε βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 0879 για το έτος 2020.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η14-07-2020 ημέρα Τρίτη 24/01/2020
καθ΄όλη τη διάρκειά της.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , από την 26-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 94038
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.konstantopouleio.gr
6
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

7

20PROC006932735 2020-06-26
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη σύμβασης
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα : Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
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1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα , χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση
με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι την προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. Το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.5 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
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επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας , που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
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δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Β.3 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.2 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
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προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα II),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
όπως ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο .
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή .
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
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2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές ,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Παρασκευή 21-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης », κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον
ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου
2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Ειδικά τα αποδεικτικά
τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των
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δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας..
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ακόμη και στην περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων . Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ 4 του ν 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4.% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.
6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
αρμόδια επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανογια όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών
εντός του μηνός Αυγούστου
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6. 3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα I της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
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γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.».
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 2212του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
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δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΠΡΙΦΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14/07/2020, ημέρα Τρίτη καθ΄όλη τη διάρκεια
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
της
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πραγματοποίηση εργασιών (οικοδομικών –

κατασκευής
πάγκων
εργασίας
–
αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου κ.α) κατά
την θερινή περίοδο διακοπής λειτουργίας σε
διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

98314000-7,39151200-7,391512007,45431100-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

146.568,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ένας μήνας

ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η τεχνική περιγραφή αφορά την πραγματοποίηση

εργασιών (οικοδομικών –κατασκευής
πάγκων εργασίας –αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου κ.α) κατά την θερινή περίοδο
διακοπής λειτουργίας σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου .

Απαραίτητες Εργασίες ανά Τμήμα
Α] Α1.Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογικού (ΜΕΘΚ)-Οικοδομικά έργα
προϋπολογιζόμενο κόστος 13.750,00 πλέον ΦΠΑ
1.

Εργασίες ελαιοχρωματισμών στους χώρους της Μονάδας, συνολικής επιφάνειας 450
τετραγωνικών περίπου.
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2.

Αλλαγή /επιδιόρθωση δαπέδων PVC και του δαπέδου στην είσοδο της μονάδας,
συνολικής επιφάνειας 30 τετραγωνικών περίπου (προδιαγραφές του δαπέδου δίνονται
στην παραγραφο Θ).

3.

Επιδιόρθωση υγρασίας στο ταβάνι και στους τοίχους στην τουαλέτα ασθενών και στα
αποδυτήρια προσωπικού, με επισκευή δώματος παλαιού κτιρίου. Προμήθεια και
εγκατάσταση 30 τμ ασφαλτόπανου περίπου, πυκνότητας 4,5 Κg/m2 , με επίστρωση
ψηφίδας , ενδιάμεσο στρώμα υαλουφάσματος , κατάλληλο για καιρικές συνθήκες -15
βαθμών C. Το ασφαλτόπανο θα τοποθετηθεί με χρήση καμινέτου σε όλη την επιφάνεια
της οροφής του δώματος.

4.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας άνθυγρης ψευδοροφής, 30 τμ περίπου, στους
βοηθητικούς χώρους της ΜΕΘΚ (τουαλέτες και διαδρόμους). Οι προδιαγραφές της
ψευδοροφής δίνονται στην παραγραφο Ι . Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου από
αντιολισθηρό κεραμικό πλακάκι στους ίδιους χώρους (20 τμ περίπου) και κεραμικών
πλακιδίων για τους τοίχους των χώρων, συνολικής επιφάνειας 30 τμ περίπου.

5.

Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου με μεταλλική κατασκευή από γαλβανισμένο
μεταλλικό προφίλ με βαφή φούρνου στο πίσω μπαλκόνι που συνδέεται με την αποθήκη.
Άνωθεν αυτού θα τοποθετηθεί πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 2 εκ και στήριξη αυτού με
γαλβανιζέ λάμα και ανοξείδωτες βίδες, σε όλο το μήκος στήριξης.

6.

Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων φθορίου οροφής , με νέα σώματα τύπου LED σε όλη την
ΜΕΘΚ. Προμήθεια και εγκατάσταση 36 LED φωτιστικών ψευδοροφής .Τα φωτιστικά θα
είναι: ψευδοροφής διαστάσεων 60Χ60 εκ., με λαμπτήρες τύπου LED Τ8-G13 0,60m.,
χρωματικής απόχρωσης 6500Κ, ισχύς 9W και άνω, διασκόρπισης φωτεινότητας 360°,
σύνδεσης ενός άκρου.

7.

Εγκατάσταση ρευματοδοτών από το δίκτυο UPS και ενισχυμένων ρευματοδοτών από το
δίκτυο φωτισμού για το φόρητο ακτινολογικό μηχάνημα. Θα εγκατασταθούν έξι (6)
εξωτερικοί

στεγανοί ενισχυμένοι ρευματοδότες (ισχύς 16 Α) στους χώρους αίθουσας,

υποομάδας και μόνωσης μονάδας ΜΕΘΚ, για το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα. Η
εγκατάσταση θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5τ.χ. ανά ομάδα 3 ρευματοδοτών. Θα γίνει
τοποθέτηση δυο (2) αυτόματων ασφαλειών ράγας 16 Α στον γενικό Πίνακα.

Τα

καλώδια στην διαδρομή τους θα τοποθετηθούν στην σχάρα καλωδίων (όπου αυτή
υπάρχει), όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη στον τοίχο η οροφή. Στα κατεβατά από την
ψευδοροφή το
8.

καλώδιο θα τοποθετηθεί στα πλαστικά κανάλια διαστάσεων 25Χ25χλ.

Εγκατάσταση ρευματοδοτών από το δίκτυο UPS στις κονσόλες (συνολικά 20 τεμάχια.)
Στις εγκατεστημένες κονσόλες θα τοποθετηθούν επιπλέον ρευματοδότες παρόμοιου τύπου
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με τους υπάρχοντες. Σε κάθε κονσόλα ασθενή θα τοποθετηθούν δυο (2) ρευματοδότες.
Θα γίνει καλωδίωση και σύνδεση ρευματοδοτών από το υπάρχων δίκτυο του UPS.

Α.2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογικού (ΜΕΘΚ)-Προμήθεια και
εγκατάσταση ντουλαπιών και πάγκου εργασίας 61.000,00 πλέον ΦΠΑ

9. Προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών και πάγκου εργασίας ΜΕΘΚ (αντιμικροβιακές
συνθέσεις).
• Τα υπό προμήθεια είδη να είναι βιομηχανικής παραγωγής, προοριζόμενα για
νοσοκομειακή χρήση και όχι ιδιοκατασκευές, κατάλληλα για χρήση σε κρίσιμα
τμήματα του Νοσοκομείου (όπως ΜΕΘ, Χειρουργεία κ.λπ.). Σημειώνεται ειδικά για
τις συνθέσεις, ότι αν ο ανάδοχος δεν προλάβει λόγω μεγάλου χρόνου παραγγελίας
των συνθέσεων να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει τις συνθέσεις εντός του
χρονικού διαστήματος κλεισίματος της ΜΕΘΚ τον Αύγουστο του 2020, ο χρόνος
εκτέλεσης του έργου θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη περίοδο κλεισίματος της
ΜΕΘΚ το 2021. Οι συνθέσεις θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
• Το σύνολο της κατασκευής να προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και να είναι κατάλληλο
για την αποθήκευση φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υλικών. Τα υλικά κατασκευής
να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης και είναι ελεγμένα με μεθόδους κατά
DIN (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
• Το σώμα της κατασκευής να είναι εσωτερικά από πρεσαριστό υλικό (μοριοσανίδα)
πάχους 20mm, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με θερμοδιαμορφωμένο, μη πορώδες
πλενόμενο, φαινοπλαστικό υλικό το οποίο να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά και
καθαριστικά υγρά.
• Να φέρει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα (ελαστική τσιμούχα – φούσκα) στο
κλείσιμο των συρταριών και στις πόρτες των ντουλαπιών για την απορρόφηση των
προσκρούσεων.
• Οι πόρτες και μετώπες των συρταριών να είναι κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από
συμπαγές πολυμερές υλικό πιστοποιημένης κατασκευής, υψηλής αντοχής,
αντιμικροβιακής σύστασης, χωρίς πόρους, ανθεκτικό στις κρούσεις, απαραμόρφωτο,
βραδύκαυστο και αναλλοίωτο στα χημικά καθαρισμού. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά).
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• Οι πόρτες και οι μετώπες των συρταριών να διαθέτουν ενσωματωμένες εργονομικές
χειρολαβές για την αποφυγή εγκλωβισμού ρύπων και αποτελεσματικό καθαρισμό.
• Όλες οι γωνίες στις πόρτες και τις μετώπες να διαθέτουν στρογγυλεμένα ατραυματικά
άκρα.
• Οι πόρτες να έχουν άνοιγμα τουλάχιστον μέχρι 250º.
• Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων στις πόρτες / μετώπες ώστε να
αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον περιβάλλοντα χώρο.
• Οι πόρτες που φέρουν βιτρίνα να διαθέτουν τζάμι πάχους 4mm περίπου, το οποίο
σταθεροποιείται στην πόρτα με σιλικόνη και με ειδική περιμετρική πλαστική στήριξη.
• Οι ντουλάπες που θα φέρουν ράφια στο εσωτερικό τους να διαθέτουν ράγες οι οποίες
μέσω κατάλληλων ανοξείδωτων στηρίξεων να επιτρέπουν την τοποθέτηση του ραφιού
στο επιθυμητό ύψος. Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από υλικό bilaminate.
• Οι ντουλάπες που θα φέρουν καλάθια / ντουλαπάκι φαρμάκων, να διαθέτουν στο
εσωτερικό τους ειδικές στηρίξεις από υλικό ABS και όχι τηλεσκοπικούς οδηγούς για
την ευκολότερη απολύμανσή τους. Οι ειδικές αυτές στηρίξεις να δέχονται όλων των
ειδών τα καλάθια διαστάσεων κατά ISO, και μέσω ειδικών διαμορφωμένων stops να
εξασφαλίζουν την συγκράτηση των καλαθιών.
• Τα καλάθια να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, ανθεκτικό σε μηχανική
καταπόνηση και χημικά υγρά καθαρισμού. Οι διαστάσεις τους να είναι σύμφωνες με
το πρότυπο ISO (600 x 400 mm) και να διατίθενται σε τρία (3) βάθη: 50, 100 και
200mm. Στο εσωτερικό τους να φέρουν προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών από
πλαστικό υλικό.
• Κάθε σετ διαχωριστικών των καλαθιών να αποτελείται: από ένα (1) κάθετο και δύο (2)
οριζόντια διαχωριστικά τα οποία να είναι κατασκευασμένα από ημιδιαφανές υλικό
plexiglass και στο σώμα τους να φέρουν εγκοπές για την καλύτερη ταξινόμηση των
υλικών.
• Τα καλάθια να συνεργάζονται με τις υπόλοιπες ντουλάπες εντός της Μονάδας.
• Το ντουλαπάκι να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη φαρμάκων - ναρκωτικών. Να είναι
κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και να φέρει πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας, η
οποία όταν ανοίγει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιφάνεια εργασίας. Στο
εσωτερικό να φέρει ένα (1) ράφι.
• Η στήριξη της σύνθεσης να γίνεται σε ανθεκτικές βάσεις .
• Η ανάρτηση των κρεμαστών ντουλαπιών να είναι αφανής με αναρτήρες που συντείνουν
στην ακριβή στήριξη της κατασκευής.
• Ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκεφθεί τους χώρους στους οποίους θα
τοποθετηθούν τα υπό προμήθεια είδη.
• Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο (3D και 2D) από τον
κατασκευαστικό οίκο.
• Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών
για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).
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• Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές
προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού
οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
• H προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001
και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Επίσης να είναι
πιστοποιημένη με ISO 14001 (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
• Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001,
ISO 13485 και ISO 14001 (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

9.1 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ
• Η επιφάνεια των πάγκων εργασίας και οι νεροχύτες να είναι κατασκευασμένοι από
ειδικό συμπαγές, μη πορώδες, απαραμόρφωτο υλικό, χωρίς αρμούς, με ομοιογενή
σύσταση (τύπου Corian). Το υλικό να μην επιτρέπει τη μετάδοση μολύνσεων, να είναι
άκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα μη ραδιενεργό περιορισμένης συντήρησης. Να φέρει
πλάτη 10 cm με τελείωμα ‘κωβέ’ για την αποφυγή συγκράτησης σκόνης και μικροβίων
(Να διαθέτει αντίστοιχα πιστοποιητικά).
• Η μπαταρία θερμού / ψυχρού νερού να είναι ενεργοποιούμενη μέσω αγκώνα.
9.2 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Οι τελικές διαστάσεις της κάθε σύνθεσης θα καθοριστούν κατόπιν τελικής επιμέτρησης
στον προβλεπόμενο χώρο τοποθέτησής τους. Η κάτοψη του χώρου της ΜΕΘΚ όπου θα
εγκατασταθούν οι συνθέσεις δίνεται στην παρακάτω εικόνα :
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Κάτοψη ντουλαπιών -συνθέσεων ΜΕΘΚ

Σύνθεση “Α”:
Η σύνθεση να είναι συνολικών ενδεικτικών διαστάσεων 2000 x 700 x 2000 mm
(MxBxY) και να αποτελείται από:
- Ντουλάπες με βιτρίνα και κλειδαριά, που η κάθε μια να συνοδεύεται τουλάχιστον με:
Δύο (2) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 200 mm
Έξι (6) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 100 mm
Τέσσερα (4) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 50 mm
- Ντουλάπες με κλειδαριά, οι οποίες στο εσωτερικό τους να φέρουν τουλάχιστον τέσσερα
(4) προσθαφαιρούμενα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους.
Σύνθεση “Β”:
Η σύνθεση να αποτελείται από πάγκο εργασίας συνολικών ενδεικτικών διαστάσεων 2500 x
700 x 900mm (MxBxY) ο οποίος στο κάτω μέρος να φέρει:
• Ένα (1) δίφυλλο ντουλάπι με διπλό νεροχύτη με αναμικτική μπαταρία
• Μια (1) συρταριέρα με τουλάχιστον τέσσερα (4) συρτάρια
• Ντουλάπια τα οποία στο εσωτερικό τους να φέρουν προσθαφαιρούμενο ράφι
ρυθμιζόμενου ύψους.
38

20PROC006932735 2020-06-26
• Αντίστοιχα κρεμαστά ντουλάπια στο δεύτερο μισό του πάγκου, συνολικών

ενδεικτικών διαστάσεων 1200 x 350 x 600mm (MxBxY), με προσθαφαιρούμενο
ράφι.
Σύνθεση “C”:

Η σύνθεση να είναι συνολικών ενδεικτικών διαστάσεων 1600 x 700 x 2100 mm (MxBxY)
και να αποτελείται από:
Ντουλάπες με βιτρίνα και κλειδαριά, οι οποίες να φέρουν εσωτερικά:
• Ντουλαπάκι ναρκωτικών
• Τρία (3) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 200 mm
• Έντεκα (11) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 100 mm
• Έξι (6) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 50 mm
• Ντουλάπα με κλειδαριά, η οποία στο εσωτερικό της να φέρει τουλάχιστον τέσσερα (4)
προσθαφαιρούμενα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους.
Σύνθεση “D”:
Σύνθεση σχήματος «Γ», συνολικών διαστάσεων 1000+1900 x 700/500 x 900 mm
(MxBxY), να αποτελείται από πάγκο εργασίας ο οποίος στο κάτω μέρος θα φέρει:
-

Ένα (1) «τυφλό» ντουλάπι με εσωτερικό προσθαφαιρούμενο ράφι για τη δημιουργία
γωνίας
Ντουλάπια, τα οποία στο εσωτερικό τους να φέρουν προσθαφαιρούμενο ράφι
ρυθμιζόμενου ύψους.
Σύνθεση “Ε”:
Πάγκος Παρακολούθησης Ασθενών, σχήματος «Π» και συνολικών διαστάσεων 1600 +
5400 + 1600 x 900/370 x 750/1050 mm (MxBxY). Στη μεγάλη πλευρά να αποτελείται από
γραφείο με υπερυψωμένη κονσόλα, με δυνατότητα πρόβλεψης λήψεων ρεύματος και
τηλεφώνου, καθώς και διαμορφωμένες θέσεις για αρχειοθέτηση εγγράφων. Το γραφείο να
φέρει γκισέ με προσθαφαιρούμενο κάλυμμα για την εύκολη πρόσβαση των καλωδιώσεων.
Η επιφάνεια της υπερυψωμένης κονσόλας, τα αντίστοιχα πλαϊνά καλύμματα-τελειώματα, η
εσωτερική επιφάνεια του γραφείου και η επιφάνεια εργασίας των πλαϊνών γραφείων να
είναι κατασκευασμένα από υλικό τύπου Corian. Στο κάτω μέρος να φέρει:
o Δύο (2) συρταριέρες με τέσσερα (4) προσθαφαιρούμενα συρτάρια.
o Ντουλάπια με προσθαφαιρούμενο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους
o Ελεύθερο χώρο για τέσσερις (4) θέσεις εργασίας
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o Στις δύο μικρότερες πλευρές να φέρει επιπλέον ντουλάπια με ράφι ρυθμιζόμενου
ύψους και επιφάνεια εργασίας τύπου Corian.

B] Χειρουργεία- προϋπολογιζόμενο κόστος 28.950,00 πλέον ΦΠΑ

10. Επισκευή κεντρικής πόρτα χειρουργείου και της πόρτας εισόδου στα αποδυτήρια και
αντικατάσταση στα πόμολα με προμήθεια και εγκατάσταση 2 σουστών επαναφοράς .
11. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης στις πόρτες αποδυτηρίων
χειρουργείων και αυτόματης πόρτας χειρουργείου. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση
ασπρόμαυρης θυροτηλεόρασης με 2 εξωτερικές μπουτονιέρες και θα τοποθετηθεί η οθόνη
στο χώρο προϊσταμένης χειρουργείου. Στην πόρτα των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί
μηχανισμός κιπρί για το άνοιγμα της πόρτας με δυνατότητα χειρισμού. Θα γίνει
εγκατάσταση ηλεκτροδότησης του ενισχυτή της θυροτηλεόρασης από το δίκτυο φωτισμού
και εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας ράγας στον πίνακα και ηλεκτροδότηση της.
12. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας αυτόματης ανοιγόμενης με μπράτσα πόρτας (όμοια με
την πόρτα κεντρικής εισόδου της ΜΕΘ), στον διάδρομο επικοινωνίας του χειρουργείου με
το μαιευτικό τμήμα, με 2 πληκτρολόγια . Διαστάσεις 1,40 μ φάρδος Χ 2,20 μέτρα ύψος.
Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης μηχανισμού από τον Πίνακα φωτισμού με καλώδιο
κατάλληλης διατομής. Εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας ράγας στον πίνακα και
ηλεκτροδότηση της.
13. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προστατευτικών επενδύσεων στις πόρτες των
χειρουργικών αιθουσών Νο 1 έως Νο 8. (35 δίφυλλες πόρτες με άνοιγμα 1,5 μέτρο και 13
πόρτες με άνοιγμα 0,9 μέτρα περίπου). Οι επενδύσεις θα είναι ματ φινιρίσματος, από
ανοξείδωτο προφίλ 316 πάχους 1,25 mm.
14. Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών στα παράθυρα εσωτερικής ξύλινης πόρτας των
χειρουργικών αιθουσών Νο 2 και Νο 3.
15. Ελαιοχρωματισμός χειρουργικών αιθουσών Νο 1,2,3 - βοηθητικών χώρων, διαδρομών
μπροστά στα χειρουργεία και ξύλινων πορτών αντίστοιχων χώρων, 2.443 τετραγωνικά
περίπου. (Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών ελαιοχρωματισμού περιγράφεται στην
παραγραφο Η).
16. Αντικατάσταση καλυμμάτων δαπέδου των χειρουργικών αιθουσών Νο 2 κ Νο 3
συνολικής επιφάνειας 110 τετραγωνικών περίπου. Θα γίνει οµαλοποίηση του δαπέδου,
επίστρωση νέου πλέγματος χαλκοταινιών, σύνδεση του πλέγµατος χαλκοταινιών µε την
γείωση του χώρου, επίστρωση του νέου αγώγιµου ελαστικού δαπέδου που θα είναι σε
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μορφή ρολού πλάτους σχεδόν 2 μέτρων µε αγώγιµη κόλλα και τέλος έκδοση
πιστοποιητικού σύµφωνα µε την οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.

• Προδιαγραφές δαπέδου Χειρουργείου-Εργασίες
Αρχικά θα πραγµατοποιηθεί αποξήλωση των υφιστάµενων καλυμμάτων
δαπέδων. Θα ακολουθήσει οµαλοποίηση του δαπέδου μέχρι που θα είναι κατάλληλα
επιπεδωμένο για την ορθή τοποθέτηση του πλέγµατος και των καλυμμάτων, ώστε το
αποτέλεσµα να είναι οµαλό δάπεδο σε κάθε χώρο.
Συγκεκριμένα, θα γίνει κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος µε τη μέθοδο
του μηχανικού τριβείου, θα ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισµού της
επιφάνειας από σαθρά τµήµατα και δηµιουργίας πόρων στο υπόστρωµα για τη
διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια των δαπέδων θα περαστεί
µε κατάλληλο υλικό ώστε να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιµέρους
τµήµατα. Θα ακολουθήσει λείανση µε κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων
επιφανειών για επισκευές µικροανωµαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε να γίνει πλήρης
λείανση του υποστρώµατος.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίµατα και ρηγµατώσεις θα γίνει απόλυτα
κλειστόπορη και χωρίς τη δηµιουργία αρµού διάστρωση στρώσης οπλισµού,
ενισχυµένη µε υαλοΰφασµα το οποίο να διαποτιστεί µε πολυεστερική ρητίνη,
κατάλληλη να απορροφά δυναµικό και στατικό φορτίο. Στη συνέχεια να διαστρωθεί
πλέγµα από χαλκοταινίες για τη γείωση του δαπέδου µε βάση τις οδηγίες των
κατασκευαστών των υλικών που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν τιµές
αντιστάσεων της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.
Η προς επίστρωση επιφάνεια μετά τον πλήρη καθαρισµό θα επαλειφθεί µε την
προτεινόμενη από τον κατασκευαστή των υλικών αγώγιµη κόλλα στην αναλογία που
προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Στην συνέχεια να επικολληθούν λάµες χαλκού,
αξονικά, σταυροειδή σε μορφή και σε τρόπο ώστε ο χαλκός να είναι στο µέσο του
πλακιδίου όσο και περιµετρικά του χώρου µε αναµονή για σύνδεση µε τη γείωση.
Οι γειώσεις των επιφανειών να είναι μέχρι 30τ.µ. ξεχωριστές. Οι συνδέσεις µε
τις γειώσεις του χώρου θα πραγματοποιηθούν µε ειδικούς ακροδέκτες από ηλεκτρολόγο
µε εμπειρία.
Κατόπιν θα διαστρωθεί το νέο αγώγιµο ελαστικό δάπεδο από ομοιογενές PVC
σε μορφή ρολού πλάτους περίπου 2 μέτρων, πάχους ≥ 2mm, αντιανακλαστικό (µατ),
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άκαυστο, αντιµικροβιακό, µε τιµή ηλεκτρικής αντίστασης RA (1-106>R1<1-108Ω) ΕΝ
1081, που θα έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά (ΕΝ 423) και στη σκληρή καταπόνηση
από τροχήλατα έπιπλα (ΕΝ 425).
Το δάπεδο θα διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώµα του δαπέδου θα είναι
επιλογής του Νοσοκομείου και ο Ανάδοχος θα διαθέτει ποικιλία ετοιμοπαράδοτων
χρωμάτων.
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί χωρίς να εφαρμοστεί θερμοκολλητικό κορδόνι
στις ραφές μεταξύ των ρολών με τη μέθοδο NETFIT SEAMS καταφέρνοντας έτσι
μια 100% στεγανή αδιάβροχη επιφάνεια, βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα
της τελικής επιφάνειας του δαπέδου (ενιαία αισθητική χωρίς ευδιάκριτους
αρμούς) και μειώνοντας τις πιθανότητες να αναπτυχθούν βακτήρια στις ενώσεις
του δαπέδου. (ενδεικτικός τύπος δαπέδου Marmoleum της Forbo).
Η μέθοδος net-fit seam για την ένωση μεταξύ των ρολών δαπέδου είναι μια
προσεκτικά κομμένη ραφή που θα κλείσει κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης της
κόλλας και δεν θα ανοίξει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του δαπέδου. Η ένωση στις
ακμές μεταξύ των ρολών πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο προκειμένου να μην
δημιουργηθούν ανισοσταθμίες μεταξύ των ματίσεων
Τα σοβατεπιά θα είναι σε μορφή κοίλων, µε αναδίπλωση επί του δαπέδου
(χωρίς αρµούς) µε χρήση διαμορφωτικής γωνίας και η ακµή θα προστατεύεται µε
ειδικό προφίλ απόληξης.
Στις εργασίες εγκατάστασης του αγώγιμου δαπέδου των χειρουργείων
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση τεσσάρων (4) ακροδεκτών γείωσης σε
αντιδιαμετρικά σημεία του χώρου και σύνδεσης αυτών με καλώδιο 10mm² στη μπάρα
γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού/ρευματοδοτών του χώρου. Στα κατεβατά
σύνδεσης

καλωδίων της γείωσης θα εγκατασταθεί πλαστικό κανάλι ενδεικτικών

διαστάσεων 20 *12,5 mm.
Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από τον έλεγχο από το εργαστήριο
του ΕΜΠ που είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. για την
μέτρηση αντίστασης ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998, το
οποίο θα μετρήσει την αντίσταση των δαπέδων του χώρου και θα εκδώσει
πιστοποιητικό µε το οποίο να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων του
χώρου µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Το
πιστοποιητικό θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία.
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Συνολικά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται τα ελαστικά
δάπεδα PVC, οι χαλκοταινίες, τα σοβατεπί, οι διαμορφωτικές γωνιές, τα προφίλ
απόληξης, οι κόλλες και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό για την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος για την ορθή προσαρµογή των
υλικών να κάνει εκ νέου μετρήσεις στον χώρο, λόγω του ότι οι διαστάσεις των σχεδίων
είναι προσεγγιστικές.
Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού
διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούµενες προδιαγραφές της οδηγίας 1/2004 του
Υπουργείου Υγείας, το κόστος των εργασιών και υλικών αντικατάστασης των δαπέδων
εκ νέου και έκδοσης πιστοποιητικών βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
17. Προμήθεια και εγκατάσταση ταχυθερμοσίφωνα ισχύος max 9 KW στην χειρουργική
αίθουσα Νο 5. Θα είναι μονοφασικός, χαμηλής πίεσης (μπάνιου) με παροχή ρεύματος, με
ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας απο 30-60 βαθμούς, με δυνατότητα παραγωγής νερού
5lt/min. Θα γίνει υδραυλική εγκατάστασης σύνδεση του ταχυθερμοσίφωνα στην κεντρική
παροχή νερού και σύνδεση προς την συσκευή κατανάλωσης. Θα γίνει εγκατάσταση
παροχής ρεύματος (μήκος παροχής 45 μέτρα, κατάλληλης διατομής) και θα συνδεθεί στον
κεντρικό πίνακα του ορόφου. Στον πίνακα θα τοποθετηθούν κατάλληλος διακόπτης και
ασφάλεια και θα γίνει και ηλεκτροδότηση τους.
18. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ψευδοροφής στον ακάθαρτο χώρο της χειρουργικής
αίθουσας Νο 6 και αντικατάσταση αυτού στον ακάθαρτο χώρο της χειρουργικής αίθουσας
Νο 4 και Νο 5 (περίπου 15 τετραγωνικά μέτρα). Οι προδιαγραφές της ψευδοροφής
δίνονται στην παραγραφο Ι.
19. Στον χώρο αποθήκης της χειρουργικής αίθουσας Νο 8 θα κατασκευαστούν: α) έπιπλα
δαπέδου με πάγκο, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 πάχους 1,25χλ (ματ), μήκους 1,63
μ Χ 0,6 μέτρα φάρδος Χ 0,95 ύψος περίπου το ένα και 1,80 μ Χ 0,4 μέτρα φάρδος Χ 0,95
ύψος το δεύτερο έπιπλο. Το έπιπλα θα φέρουν ενδιάμεσο ράφι και εξωτερικά επάλληλα
συρόμενα πορτάκια και θα έχουν ομαλό τελείωμα στις άκρες. Δίπλα από το έπιπλο θα
κατασκευαστεί ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 1,16 μ *0,4 μ φάρδος, στο ύψος του
επίπλου.

Πάνω από το έπιπλο θα κατασκευαστεί έπιπλο τοίχου από το ίδιο υλικό,

διαστάσεων 1,63 μήκος Χ 0,4 φάρδος Χ 0,7 μέτρα περίπου, με 2 εσωτερικά ράφια.
Επειδή το τοιχίο του χώρου είναι από γυψοσανίδα και δε μπορεί να επιφορτιστεί με το
βάρος του επίπλου τοίχου,
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. Θα έχουν
τα εξής χαρακτηριστικά :
• Τα έπιπλα δα
. Θα έχουν πόδια στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
διασφαλίζοντας την ανωτέρω απόσταση.
• Θα έχουν λείες επιφάνειες χωρίς εσοχές και κρυφά σημεία για εύκολη και
αποτελεσματική απολύμανση.
•

.

•

.

• Η διαστασιολόγηση των επίπλων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

Γ] Μαιευτικό Τμήμα-προϋπολογιζόμενο κόστος 6100 ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
-Προμήθεια και εγκατάσταση τετράφυλλης ντουλάπας στον χώρο του διαδρόμου
ύψους 2 μέτρων, πλάτους 160 εκ και βάθους 60 εκ, με χώρισμα στην μέση και 4 ράφια σε
κάθε ντουλάπα, από λευκή μελαμίνη 16mm και θα περιλαμβάνουν πόρτες, μεντεσέδες, πόμολα
και ράφια σύμφωνα με το παρακάτω Σχέδιο 1 :

Σχέδιο 1
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- Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας στον χώρο του καρδιοτοκογράφου ύψους 2
μ, πλάτους 1 μ και βάθους 40 εκ. με 4 ράφια , από λευκή μελαμίνη 16mm σύμφωνα με το
Σχέδιο 2 :
Σχέδιο 2
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- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών ντουλαπιών στο χώρο του καρδιοτοκογράφου, πάνω
από τον υπάρχοντα νιπτήρα, σε ύψος 1,75 μ. από το δάπεδο, πλάτους 2 μ., ύψους 50 εκ και
βάθους 60 εκ. , από λευκή μελαμίνη 16mm , σύμφωνα με το Σχέδιο 3 :
Σχέδιο 3

- Οικοδομικές επισκευές :
- Αφαίρεση κεραμικών πλακιδίων τοίχου.
- Επισκευή σοβά και στοκάρισμα όπου απαιτείται.
- Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου PVC , συνολικής επιφάνειας 35 τμ περίπου,
στον χώρο του καρδιοτοκογράφου (αναλυτική περιγραφη τοποθέτησης και υλικού
δίνεται στην παράγραφο Θ).

- Αφαίρεση παροχών ύδρευσης από τον τοίχο.
- Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου από ανθυγρή γυψοσανίδα 2+2 με ενδιάμεση
μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 5 εκ, διαστάσεων 1,8 Χ 3 μέτρα.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ψευδοροφής, από πλάκες ορυκτής ίνας 60Χ60 εκ με τα
αντίστοιχα LED φωτιστικά, συνολικής επιφάνειας 35 τμ περίπου, στον χώρο του
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καρδιοτοκογράφου. (Οι προδιαγραφές της ψευδοροφής δίνονται στην παραγραφο Ι).
Τα φωτιστικά θα είναι: ψευδοροφής διαστάσεων 60Χ60 εκ., με λαμπτήρες τύπου
LED Τ8-G13 0,60m., χρωματικής απόχρωσης 6500Κ, ισχύς 9W και άνω,
διασκόρπισης φωτεινότητας 360°, σύνδεσης ενός άκρου.

- Θα γίνει επίσης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για τα φωτιστικά και θα
τοποθετηθεί ένας διακόπτης εξωτερικός κομιντατέρ για τον χειρισμό τους.
Εξωτερικά τα καλώδια φωτισμού θα τοποθετηθούν σε πλαστικά κανάλια 20Χ20 mm.

- Εργασίες ελαιοχρωματισμού στον χώρο που γίνονται τα καρδιοτοκογραφήματα και
στον διάδρομο συνολικής επιφάνειας 120 τμ περίπου. Η αναλυτική περιγραφή των
εργασιών δίνεται στην παράγραφο Η.

- Tοποθέτηση ενδιάμεσης πόρτας στον διάδρομο του

Μαιευτικού Τμήματος,

διαστάσεων 1,5 *2,20 μετρων περίπου, αλουμινίου, ανοιγόμενη, με πάνελ
αλουμινίου εως ύψους 1,2 μετρων και άνωθεν υαλοπίνακα με διπλό τζάμι, με την
αντίστοιχη κλειδαρια, πομολο και αφαλό ασφαλείας.

Δ ] Αναισθησιολογικό Τμήμα- προϋπολογιζόμενο κόστος 1.600,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ
Εργασίες ελαιοχρωματισμού στους χώρους του αναισθησιολογικού τμήματος,
συνολικής επιφάνειας 250 τμ περίπου. Η διαδικασία του βαψίματος θα γίνει σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Η.

Ε ] Οδοντιατρικό Τμήμα- προϋπολογιζόμενο κόστος 300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Κατασκευή αποχέτευσης για το Οδοντιατρικό μηχάνημα του 2ου ορόφου εξωτερικών
ιατρείων. Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με σωλήνα PVC, Φ40 και
σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στην οροφή του 1 ου ορόφου (αιθουσα ωδινών ).

ΣΤ ] Αποστείρωση-προϋπολογιζόμενο κόστος 5500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέας αυτόματης, ανοιγόμενης με μπράτσα πόρτας, στην
είσοδο του χώρου Αποστείρωσης, με 2 πληκτρολόγια και μπουτόν ανοίγματος στο χώρο
προϊσταμένης Αποστείρωσης. Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης μηχανισμού από τον Πίνακα
φωτισμού με καλώδιο κατάλληλης διατομής. Εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας ράγας στον
πίνακα και ηλεκτροδότηση της. Διαστάσεις 1,43 μ φάρδος Χ 2,13 μέτρα ύψος περίπου.
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- Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ασπρόμαυρης θυροτηλεόρασης στην είσοδο της
αποστείρωσης. Η εξωτερική μπουτονιέρα θα είναι μιας κλήσης και θα τοποθετηθεί στον
διάδρομο της αποστείρωσης και η οθόνη στο χώρο προϊσταμένης Αποστείρωσης.
Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης του ενισχυτή από το δίκτυο φωτισμού και εγκατάσταση
αυτόματης ασφάλειας ράγας στον πίνακα και ηλεκτροδότηση της.

Ζ ] Βοηθητικοί Χώροι στο Επίπεδο Α΄ Υπογείου -προϋπολογιζόμενο κόστος 1000 ,00

ευρώ πλέον ΦΠΑ
Αλλαγή δαπέδου στον χώρο συλλογής και διαλογής ακάθαρτου ιματισμού και

)
με κατάλληλη στιλπνότητα και με επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία.
Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 25 τμ.

Η ] Περιγραφή εργασιών ελαιοχρωματισμού
Η διαδικασία βαψίματος για όλους τους χώρους πλην των κρίσιμων χώρων των
χειρουργείων αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω :
1.Χρωματισμοί σπατουλαριστών τοίχων σε επιφάνειες γυψοσανίδων, επιχρισμάτων με
ριπουλίνη νερού, αρίστης ποιότητας αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας.
Προετοιμασία
Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα μερεμετίσματα, τα
ψιλοστοκαρίσματα, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα ανάλογα με το τύπο
χρωματισμού.
Χρωματισμοί με σπατουλάρισμα με ριπουλίνη νερού
Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφτούν με ριπουλίνη νερού
με σπατουλάρισμα. Πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία, τρίβονται οι ανωμαλίες του
τοίχου με χοντρό υαλόχαρτο και κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και
των ανωμαλιών με ακρυλικό στόκο ώστε να προκύψει λεία επιφάνεια. Ακολουθεί καλός
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καθαρισμός για την απομάκρυνση της σκόνης. Τα τμήματα του επιχρίσματος που έχουν
αποκατασταθεί ασταρώνονται με αστάρι νερού.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις ριπουλίνης νερού
κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού,
αποχρώσεως της επιλογής της επίβλεψης.
Οι εργασίες θα εκτελούνται ως εξής:
Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία, οι τοίχοι ή οι γυψοσανίδες θα πρέπει να
τριφτούν με χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι
να προκύψει λεία επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη.
Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα ακολουθήσει
καλό ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρι τύπου VIVEDUR

της ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ή

παρόμοιο. Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό
στόκο.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά. Θα ακολουθήσει η
τελική στρώση με την παραπάνω ριπουλίνη νερού μέχρι να επιτευχθεί ενιαία χρωματική
επιφάνεια.
2.Χρωματισμοί σπατουλαριστοί μεταλλικών επιφανειών με βερνικόχρωμα από συνθετικές
ύλες (κάσσες) σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών
μετά της κατάλληλης προεργασίας. Οι χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται
σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών μετά της
κατάλληλης προεργασίας. Οι μεταλλικές επιφάνειες αφού προηγουμένως καθαρισθούν και
στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο ( σιδερόστοκο) θα βαφτούν σε δύο
στρώσεις μίνιου και στη συνέχεια (τελική βαφή) με δύο στρώσεις ντούκο τύπου
MOBILAC της ΧΡΩΤΕΧ ή παρόμοιου τύπου με πιστόλι. Όλα τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν (λινέλαιο, χρώματα, κτλ) να είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Χώρος χειρουργείων

για
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.

Θ] Περιγραφή δαπέδων PVC (μη αγώγιμων)
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου pvc πάχους 2,00 mm χρώματος επιλογής της
Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφαρμόζεται στο υφιστάμενο υπόστρωμα μετά από κατάλληλη
επεξεργασίας επιπεδοποίησης και λείανσης. Αφού πραγματοποιηθούν οι εργασίες
εξομάλυνσης του υποστρώματος ακολουθεί το κόλλημα των ρολών PVC με ειδική κόλλα.
To ελαστικό δάπεδο θα είναι από ομοιογενές PVC σε μορφή ρολού πλάτους περίπου 2
μέτρων, πάχους ≥ 2mm, αντιανακλαστικό (µατ), άκαυστο, αντιµικροβιακό, με φυσικές
αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, που θα έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά (ΕΝ
423) και στη σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα έπιπλα (ΕΝ 425).
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί χωρίς να εφαρμοστεί θερμοκολλητικό κορδόνι στις ραφές
μεταξύ των ρολών με τη μέθοδο NETFIT SEAMS καταφέρνοντας έτσι μια 100% στεγανή
αδιάβροχη επιφάνεια, βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα της τελικής επιφάνειας του
δαπέδου (ενιαία αισθητική χωρίς ευδιάκριτους αρμούς) και μειώνοντας τις πιθανότητες να
αναπτυχθούν βακτήρια στις ενώσεις του δαπέδου (ενδεικτικός τύπος δαπέδου Marmoleum
της Forbo). Τοποθέτηση σοβατεπί δαπέδου pvc υγειονομικής επιφάνειας που καθαρίζει
εύκολα κατάλληλο για σφράγιση από το νερό.

Ι ] Ψευδοροφές
κα

.
Τα

.

της Τεχνικής Υπηρεσίας.
tiles της knauf)
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χ

60 x 60 mm
τα

SK

Knauf Tiles

. Η ανάρτηση και ο σκελετός των γυψοσανίδων πρέπει να

ναι κατάλληλης αντοχής , για τον εκάστοτε τύπο οροφής και αντοχής για τα φέροντα
φωτιστικά σώματα.
tiles της knauf

595x595mm

9,5mm

SK
. Θα

τοποθετηθούν τέτοιου τύπου στους χώρους του Μαιευτικού τμήματος και στους βοηθητικούς
χώρους της ΜΕΘΚ.
προστασία

50 – 60 kg/m
4,5 kg/m

50 Χ 60 mm

3,5 –
SK

HYGENA . Θα τοποθετηθούν τέτοιου τύπου ψευδοροφές στους χώρους του
Χειρουργείου και της ΜΕΘΚ.

Υποχρεώσεις αναδόχου πριν την έναρξη των εργασιών
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών κάθε τμήματος

ορίζεται ως ο χρόνος

κλεισίματος -διακοπής λειτουργίας του και πρέπει να ολοκληρωθούν στο συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένου επίσημες αργίες και Σαββατοκύριακα.
Πριν την έναρξη των εργασιών o Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να μεταβεί στους
εκάστοτε χώρους - εγκαταστάσεις, να λάβει γνώση αυτών, να επιμετρήσει και να καταγράψει
τις ακριβείς διαστάσεις, τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των σχετικών κατασκευαστικών
στοιχείων, εξοπλισμού και δικτύων

(τοίχοι, θύρες, ανοίγματα, ηλεκτρικά και υδραυλικά

δίκτυα κ.α.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λάβει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών
ασφαλείας και λειτουργίας που επικρατούν εντός και πέριξ των χώρων στους οποίους θα
εκτελεστούν οι εργασίες.
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Η καταγραφή των χαρακτηριστικών, των διαστάσεων, των θέσεων, των συνθηκών και
των επιλογών των αποχρώσεων των νέων εγκαταστάσεων να γίνει από τον Ανάδοχο σε
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. Οι καταγραφές των επιλογών και των βασικών
διαστάσεων και θέσεων εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και εξαρτημάτων, να δοθούν
εγγράφως από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία για να γίνει ο έλεγχος τους.
Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου,
των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Ο
Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι
θα παρθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Λοιμώξεων
του Νοσοκομείου.
Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή
θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ. Επιπλέον, απαιτείται άμεση απομάκρυνση μπαζών και
αχρήστων από τους χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή σκαψίματα, στο δάπεδο ή στους
τοίχους, που μπορεί να απαιτηθούν, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και
συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή
σε άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση
και αρνητική επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του
Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τις εργασίες
μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να καθορίσει άλλες ώρες για
την εκτέλεση των εργασιών.
Οι όποιες επεμβάσεις ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, να πληρούν
και τις απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών – Διαδικασία παραλαβής
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ό,τι μερεμετίσματα απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να
έχουν προκληθεί στο κτίριο, καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.
Καθαρισμός – Απομάκρυνση άχρηστων υλικών:
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν
οι εργασίες καθαρούς και λειτουργικούς. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει
άμεσα τα άχρηστα υλικά, υλικά συσκευασίας ή παλαιό εντοιχισμένο εξοπλισμό σε χώρους
απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης
άχρηστων ή παλαιών ειδών, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με το προσωπικό του Νοσοκομείου,
να καταγράφει τα είδη σε λίστα:
μία στήλη με τίτλο “Υλικά προς αχρήστευση” (υλικά για τα οποία θα ακολουθηθεί η
διαδικασία αχρήστευσης του Νοσοκομείου)
μία στήλη με τίτλο “Άχρηστα – απόρριψη σε κάδους ανακύκλωσης / σκουπιδιών”.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει:
• τα προς αχρήστευση υλικά στο σχετικό χώρο αποθήκευσης υλικών προς αχρήστευση του
Νοσοκομείου,
• τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης,
• τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους σκουπιδιών και
• τα διάφορα άχρηστα μπάζα (χωρίσματα ξηράς δόμησης, θραύσματα γυψοσανίδων –ξύλων,
μεταλλικά στοιχεία κ.α.), από τα δομικά στοιχεία που θα αποξηλωθούν, σε σκεπασμένο κάδο
απόρριψης μπάζων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Επιπλέον, για όσα δομικά στοιχεία και
εξαρτήματα ζητείται, η προσεκτική – μη καταστροφική αποξήλωση τους, αυτά να
τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδείξει η Τεχνική
Υπηρεσία για να είναι δυνατή η μελλοντική επαναχρησιμοποίηση τους.
Βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών
Πριν την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών από την αντίστοιχη επιτροπή,
θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον υπεύθυνο του εκάστοτε διαρρυθμισμένου χώρου και την
Τεχνική Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, για την άρτια, καλή και στιβαρή (άκαμπτη)
κατασκευή των δομικών στοιχείων, καθώς και για την στεγανότητα και την αντοχή υλικών και
συνδέσεων. Ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το
Νοσοκομείο.
Στην περίπτωση που παρατηρηθούν :
• στρεβλώσεις –ταλαντώσεις των δομικών στοιχείων (χωρισμάτων, θυρών κ.ά.),
• δυσλειτουργίες των μηχανισμών, είτε θυρών και παραθύρων, είτε Η/Μ εξοπλισμού,
• φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα,
• διαρροές στις συνδέσεις ύδρευσης / αποχέτευσης και αρμών στεγανοποίησης
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• δυσλειτουργίες ή και κακή τοποθέτηση / σύνδεση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
καθώς και όποιες άλλες βλάβες ή δυσλειτουργίες παρατηρηθούν, να κοινοποιηθούν
εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τις αποκαταστήσει άμεσα για να
προχωρήσει το Νοσοκομείο στη διαδικασία παραλαβής του έργου.

Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην προσφορά που θα υποβάλει να αναφέρει
ξεχωριστό κόστος εργασιών και υλικών για καθένα τμήμα του έργου (το είδος εργασιών και
υλικών ) καθώς και χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών και ολοκλήρωσης εργασιών. Επίσης
μπορούν οι υποψήφιοι να δώσουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα τμήματα του έργου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2132057955
ΠΑΤΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2132057954

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού, σε ιδιαίτερο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο πίνακας που ακολουθεί θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
1. Στήλη ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
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προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε
επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά
και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν
υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:
- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή
αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη
προδιαγραφή.
- Ανάπτυξη ζητούμενων στοιχείων.
4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της
προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της
προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη,
δήλωση, πρόγραμμα πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της
μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής
προσφοράς. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της
προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα
σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Οι προσφερόμενες εργασίες επισκευής θα πρέπει να πληρούν τις
Τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας
Διακήρυξης
Αριθμός Διακήρυξης:

Δ/ξη 16 /20 (Αρ Συστήματος 94038 )

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
Α] Μονάδα Εντατικής
Οικοδομικά έργα

Θεραπείας

Καρδιολογικού

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(ΜΕΘΚ)-

1. Εργασίες ελαιοχρωματισμών στους χώρους της Μονάδας,
συνολικής επιφάνειας 450 τετραγωνικών περίπου.

NAI

2. Αλλαγή /επιδιόρθωση δαπέδων PVC και του δαπέδου στην
είσοδο της μονάδας, συνολικής επιφάνειας 30 τετραγωνικών
περίπου (προδιαγραφές του δαπέδου δίνονται στην παραγραφο
Θ).

NAI

3.
Επιδιόρθωση υγρασίας στο ταβάνι και στους τοίχους στην
τουαλέτα ασθενών και στα αποδυτήρια προσωπικού, με επισκευή
δώματος παλαιού κτιρίου. Προμήθεια και εγκατάσταση 30 τμ
ασφαλτόπανου περίπου, πυκνότητας 4,5 Κg/m2 , με επίστρωση
ψηφίδας , ενδιάμεσο στρώμα υαλουφάσματος , κατάλληλο για

NAI
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καιρικές συνθήκες -15 βαθμών C. Το ασφαλτόπανο θα
τοποθετηθεί με χρήση καμινέτου σε όλη την επιφάνεια της οροφής
του δώματος.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας άνθυγρης ψευδοροφής,
30 τμ περίπου, στους βοηθητικούς χώρους της ΜΕΘΚ (τουαλέτες
και διαδρόμους). Οι προδιαγραφές της ψευδοροφής δίνονται στην
παραγραφο Ι . Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου από
αντιολισθηρό κεραμικό πλακάκι στους ίδιους χώρους (20 τμ
περίπου) και κεραμικών πλακιδίων για τους τοίχους των χώρων,
συνολικής επιφάνειας 30 τμ περίπου.

NAI

5. Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου με μεταλλική
κατασκευή από γαλβανισμένο μεταλλικό προφίλ με βαφή φούρνου
στο πίσω μπαλκόνι που συνδέεται με την αποθήκη. Άνωθεν αυτού
θα τοποθετηθεί πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 2 εκ και στήριξη
αυτού με γαλβανιζέ λάμα και ανοξείδωτες βίδες, σε όλο το μήκος
στήριξης.

NAI

6. Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων φθορίου οροφής , με νέα
σώματα τύπου LED σε όλη την ΜΕΘΚ. Προμήθεια και
εγκατάσταση 36 LED φωτιστικών ψευδοροφής .Τα φωτιστικά θα
είναι: ψευδοροφής διαστάσεων 60Χ60 εκ., με λαμπτήρες τύπου
LED Τ8-G13 0,60m., χρωματικής απόχρωσης 6500Κ, ισχύς 9W
και άνω, διασκόρπισης φωτεινότητας 360°, σύνδεσης ενός άκρου.

NAI

7. Εγκατάσταση ρευματοδοτών από το δίκτυο UPS και
ενισχυμένων ρευματοδοτών από το δίκτυο φωτισμού για το
φόρητο ακτινολογικό μηχάνημα. Θα εγκατασταθούν έξι (6)
εξωτερικοί
στεγανοί ενισχυμένοι ρευματοδότες (ισχύς 16 Α)
στους χώρους αίθουσας, υποομάδας και μόνωσης μονάδας
ΜΕΘΚ, για το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα. Η εγκατάσταση θα
γίνει με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5τ.χ. ανά ομάδα 3 ρευματοδοτών. Θα
γίνει τοποθέτηση δυο (2) αυτόματων ασφαλειών ράγας 16 Α
στον γενικό Πίνακα.
Τα καλώδια στην διαδρομή τους θα
τοποθετηθούν στην σχάρα καλωδίων (όπου αυτή υπάρχει), όπου
δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη στον τοίχο η οροφή. Στα κατεβατά
από την ψευδοροφή το καλώδιο θα τοποθετηθεί στα πλαστικά
κανάλια διαστάσεων 25Χ25χλ.

NAI

8. Εγκατάσταση ρευματοδοτών από το δίκτυο UPS στις
κονσόλες (συνολικά 20 τεμάχια.) Στις εγκατεστημένες κονσόλες θα
τοποθετηθούν επιπλέον ρευματοδότες παρόμοιου τύπου με τους
υπάρχοντες. Σε κάθε κονσόλα ασθενή θα τοποθετηθούν δυο (2)
ρευματοδότες. Θα γίνει καλωδίωση και σύνδεση ρευματοδοτών
από το υπάρχων δίκτυο του UPS.

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β]Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογικού (ΜΕΘΚ)Προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών και πάγκου εργασίας
9. Προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών και πάγκου εργασίας
ΜΕΘΚ
(αντιμικροβιακές
συνθέ-σεις).
&#8226;
Τα υπό προμήθεια είδη να είναι βιομηχανικής
παραγωγής, προοριζόμενα για νοσοκομειακή χρήση και όχι
ιδιοκατασκευές, κατάλληλα για χρήση σε κρίσιμα τμήματα του
Νοσοκομείου (όπως ΜΕΘ, Χειρουργεία κ.λπ.). Σημειώνεται ειδικά
για τις συνθέσεις, ότι αν ο ανάδοχος δεν προλάβει λόγω μεγάλου
χρόνου παραγγελίας των συνθέσεων να προμηθευτεί και να
εγκαταστήσει τις συνθέσεις εντός του χρονικού διαστήματος
κλεισίματος της ΜΕΘΚ τον Αύγουστο του 2020, ο χρόνος
εκτέλεσης του έργου θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη περίοδο

Απαιτείται
Αποδοχή
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κλεισίματος της ΜΕΘΚ το 2021. Οι συνθέσεις θα έχουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά :

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το σύνολο της κατασκευής να προσδίδει μονωτικές
ιδιότητες και να είναι κατάλληλο για την αποθήκευση
φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υλικών. Τα υλικά κατασκευής
να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης και είναι
ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά).

NAI

Το σώμα της κατασκευής να είναι εσωτερικά από
πρεσαριστό υλικό (μοριοσανίδα) πάχους 20mm, επικαλυμμένη
αμφίπλευρα με θερμοδιαμορφωμένο, μη πορώδες πλενόμενο,
φαινοπλαστικό υλικό το οποίο να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά
και καθαριστικά υγρά.

NAI

Να φέρει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα (ελαστική
τσιμούχα &#8211; φούσκα) στο κλείσιμο των συρταριών και στις
πόρτες των ντουλαπιών για την απορρόφηση των προσκρούσεων.

NAI

Οι πόρτες και μετώπες των συρταριών να είναι κατασκευασμένες
εξ’ ολοκλήρου από συμπαγές πολυμερές υλικό πιστοποιημένης
κατασκευής, υψηλής αντοχής, αντιμικροβιακής σύστασης, χωρίς
πόρους, ανθεκτικό στις κρούσεις, απαραμόρφωτο, βραδύκαυστο
και αναλ-λοίωτο στα χημικά καθαρισμού. (Να κατατεθούν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά).

NAI

Οι πόρτες και οι μετώπες των συρταριών να διαθέτουν
ενσωματωμένες εργονομικές χειρολαβές για την αποφυγή
εγκλωβισμού ρύπων και αποτελεσματικό καθαρισμό.

NAI

Όλες οι γωνίες στις πόρτες και τις μετώπες να διαθέτουν
στρογγυλεμένα ατραυματικά άκρα.

NAI

Οι πόρτες να έχουν άνοιγμα τουλάχιστον μέχρι 250&#186;.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

NAI

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων στις
πόρτες / μετώπες ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον
περιβάλλοντα χώρο.

NAI

Οι πόρτες που φέρουν βιτρίνα να διαθέτουν τζάμι πάχους
4mm περίπου, το οποίο σταθεροποιείται στην πόρτα με σιλικόνη
και με ειδική περιμετρική πλαστική στήριξη.

NAI

Οι ντουλάπες που θα φέρουν ράφια στο εσωτερικό τους να
διαθέτουν ράγες οι οποίες μέσω κατάλληλων ανοξείδωτων
στηρίξεων να επιτρέπουν την τοποθέτηση του ραφιού στο
επιθυμητό ύψος. Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από υλικό
bilaminate.

NAI

Οι ντουλάπες που θα φέρουν καλάθια / ντουλαπάκι
φαρμάκων, να διαθέτουν στο εσωτερικό τους ειδικές στηρίξεις από
υλικό ABS και όχι τηλεσκοπικούς οδηγούς για την ευκολότερη
απολύμανσή τους. Οι ειδικές αυτές στηρίξεις να δέχονται όλων
των ειδών τα καλάθια διαστάσεων κατά ISO, και μέσω ειδικών
διαμορφωμένων stops να εξασφαλίζουν την συγκράτηση των
καλαθιών.

NAI

Τα καλάθια να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, ανθεκτικό
σε μηχανική καταπόνηση και χημικά υγρά καθαρισμού. Οι

NAI
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διαστάσεις τους να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO (600 x 400
mm) και να διατίθενται σε τρία (3) βάθη: 50, 100 και 200mm. Στο
εσωτερικό τους να φέρουν προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών
από πλαστικό υλικό.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Κάθε σετ διαχωριστικών των καλαθιών να αποτελείται: από
ένα (1) κάθετο και δύο (2) οριζόντια διαχωριστικά τα οποία να
είναι κατασκευασμένα από ημιδιαφανές υλικό plexiglass και στο
σώμα τους να φέρουν εγκοπές για την καλύτερη ταξινόμηση των
υλικών.

NAI

Τα καλάθια να συνεργάζονται με τις υπόλοιπες ντουλάπες
εντός της Μονάδας.

NAI

Το ντουλαπάκι να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη
φαρμάκων - ναρκωτικών. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό
υλικό και να φέρει πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας, η οποία όταν
ανοίγει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιφάνεια εργασίας. Στο
εσωτερικό να φέρει ένα (1) ράφι.

NAI

Η στήριξη της σύνθεσης να γίνεται σε ανθεκτικές βάσεις .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

NAI

Η ανάρτηση των κρεμαστών ντουλαπιών να είναι αφανής
με αναρτήρες που συντείνουν στην ακριβή στήριξη της
κατασκευής.

NAI

Ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκεφθεί τους χώρους
στους οποίους θα τοποθετηθούν τα υπό προμήθεια είδη.

NAI

Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο (3D
και 2D) από τον κατασκευαστικό οίκο.

NAI

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (Να
κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).

NAI

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα
επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus,
product data, manual κλπ).

NAI

H προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να είναι
πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Επίσης να είναι πιστοποιημένη με ISO 14001 (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

NAI

Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει απαραίτητα να είναι
πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (Να
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

NAI

9.1 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ
Η επιφάνεια των πάγκων εργασίας και οι νεροχύτες να είναι
κατασκευασμένοι από ειδικό συμπαγές, μη πορώδες,
απαραμόρφωτο υλικό, χωρίς αρμούς, με ομοιογενή σύσταση
(τύπου Corian). Το υλικό να μην επιτρέπει τη μετάδοση
μολύνσεων, να είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα μη ραδιενεργό
περιορισμένης συντήρησης. Να φέρει πλάτη 10 cm με τελείωμα
‘κωβέ’ για την αποφυγή συγκράτησης σκόνης και μικροβίων (Να
διαθέτει αντίστοιχα πιστοποιητικά).

NAI
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Η μπαταρία θερμού /
ενεργοποιούμενη μέσω αγκώνα.

ψυχρού

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

νερού

να

είναι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

NAI

9.2 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Οι τελικές διαστάσεις της κάθε σύνθεσης θα καθοριστούν
κατόπιν τελικής επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο
τοποθέτησής τους. Η κάτοψη του χώρου της ΜΕΘΚ όπου θα
εγκατασταθούν οι συνθέσεις δίνεται στην εικόνα της Δ/ξης :

NAI

Σύνθεση &#8220;Α&#8221;:
Η σύνθεση να είναι συνολικών ενδεικτικών διαστάσεων 2000 x
700 x 2000 mm
(MxBxY) και να αποτελείται από:
Ντουλάπες με βιτρίνα και κλειδαριά, που η κάθε μια να
συνοδεύεται τουλάχιστον με: Δύο (2) καλάθια με διαχωριστικά,
βάθους
200
mm
Έξι (6) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 100 mm
&Τέσσερα (4) καλάθια με διαχωριστικά, βάθους 50 mm
Ντουλάπες με κλειδαριά, οι οποίες στο εσωτερικό τους να
φέρουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προσθαφαιρούμενα ράφια
ρυθμιζόμενου ύψους.

NAI

Σύνθεση Β:
Η σύνθεση να αποτελείται από πάγκο εργασίας συνολικών
ενδεικτικών διαστάσεων 2500 x 700 x 900mm (MxBxY) ο οποίος
στο κάτω μέρος να φέρει:
Ένα (1) δίφυλλο ντουλάπι με διπλό νεροχύτη με αναμικτική
μπαταρία
Μια (1) συρταριέρα με τουλάχιστον τέσσερα (4) συρτάρια
Ντουλάπια τα οποία στο εσωτερικό τους να φέρουν
προσθαφαιρούμενο
ράφι
ρυθμιζόμενου
ύψους.
Αντίστοιχα κρεμαστά ντουλάπια στο δεύτερο μισό του πάγκου,
συνολικών ενδεικτικών διαστάσεων 1200 x 350 x 600mm
(MxBxY), με προσθαφαιρούμενο ράφι.

NAI

Σύνθεση C:
Σύνθεση σχήματος «Γ», συνολικών διαστάσεων 1000+1900 x
700/500 x 900 mm (MxBxY), να αποτελείται από πάγκο εργασίας
ο
οποίος
στο
κάτω
μέρος
θα
φέρει:
Ένα
(1)
«τυφλό»
ντουλάπι
με
εσωτερικό
προσθαφαιρούμενο
ράφι
για
τη
δημιουργία
γωνίας
Ντουλάπια, τα οποία στο εσωτερικό τους να φέρουν
προσθαφαιρούμενο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους.

NAI

Σύνθεση Ε
Πάγκος Παρακολούθησης Ασθενών, σχήματος «Π» και
συνολικών διαστάσεων 1600 + 5400 + 1600 x 900/370 x 750/1050
mm (MxBxY). Στη μεγάλη πλευρά να αποτελείται από γραφείο με
υπερυψωμένη κονσόλα, με δυνατότητα πρόβλεψης λήψεων
ρεύματος και τηλεφώνου, καθώς και διαμορφωμένες θέσεις για
αρχειοθέτηση εγγράφων. Το γραφείο να φέρει γκισέ με
προσθαφαιρούμενο κάλυμμα για την εύκολη πρόσβαση των
καλωδιώσεων.

NAI
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η επιφάνεια της υπερυψωμένης κονσόλας, τα αντίστοιχα πλαϊνά
καλύμματα-τελειώματα, η ε-σωτερική επιφάνεια του γραφείου και
η επιφάνεια εργασίας των πλαϊνών γραφείων να είναι κατασκευασμένα από υλικό τύπου Corian. Στο κάτω μέρος να φέρει:
o
Δύο (2) συρταριέρες με τέσσερα (4) προσθαφαιρούμενα
συρτάρια.
o
Ντουλάπια με προσθαφαιρούμενο ράφι ρυθμιζόμενου
ύψους
o
Ελεύθερο χώρο για τέσσερις (4) θέσεις εργασίας
o
Στις δύο μικρότερες πλευρές να φέρει επιπλέον ντουλάπια
με ράφι ρυθμιζόμενου ύψους και επιφάνεια εργασίας τύπου
Corian.
Γ] Χειρουργεία
10. Επισκευή κεντρικής πόρτα χειρουργείου και της πόρτας
εισόδου στα αποδυτήρια και αντικατάσταση στα πόμολα με
προμήθεια και εγκατάσταση 2 σουστών επαναφοράς .

NAI

11. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης
στις πόρτες αποδυτηρίων χειρουργείων και αυτόματης πόρτας
χειρουργείου. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ασπρόμαυρης
θυροτηλεόρασης με 2 εξωτερικές μπουτονιέρες και θα
τοποθετηθεί η οθόνη στο χώρο προϊσταμένης χειρουργείου. Στην
πόρτα των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί μηχανισμός κιπρί για το
άνοιγμα της πόρτας με δυνατότητα χειρισμού. Θα γίνει
εγκατάσταση ηλεκτροδότησης του ενισχυτή της θυροτηλεόρασης
από το δίκτυο φωτισμού και εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας
ράγας στον πίνακα και ηλεκτροδότηση της.

NAI

12. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας αυτόματης ανοιγόμενης με
μπράτσα πόρτας (όμοια με την πόρτα κεντρικής εισόδου της
ΜΕΘ), στον διάδρομο επικοινωνίας του χειρουργείου με το
μαιευτικό τμήμα, με 2 πληκτρολόγια . Διαστάσεις 1,40 μ φάρδος Χ
2,20 μέτρα ύψος. Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης μηχανισμού από
τον Πίνακα φωτισμού με καλώδιο κατάλληλης διατομής.
Εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας ράγας στον πίνακα και
ηλεκτροδότηση της.

NAI

13. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προστατευτικών
επενδύσεων στις πόρτες των χειρουργικών αιθουσών Νο 1 έως
Νο 8. (35 δίφυλλες πόρτες με άνοιγμα 1,5 μέτρο και 13 πόρτες με
άνοιγμα 0,9 μέτρα περίπου). Οι επενδύσεις θα είναι ματ
φινιρίσματος, από ανοξείδωτο προφίλ 316 πάχους 1,25 mm.

NAI

14. Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών στα παράθυρα
εσωτερικής ξύλινης πόρτας των χειρουργικών αιθουσών Νο 2 και
Νο 3.
15. Ελαιοχρωματισμός χειρουργικών αιθουσών Νο 1,2,3 βοηθητικών χώρων, διαδρομών μπροστά στα χειρουργεία και
ξύλινων πορτών αντίστοιχων χώρων, 2.443 τετραγωνικά περίπου.
(Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών ελαιοχρωματισμού
περιγράφεται στην παραγραφο Η).

NAI

16. Αντικατάσταση καλυμμάτων δαπέδου των χειρουργικών
αιθουσών Νο 2 κ Νο 3 συνολικής επιφάνειας 110 τετραγωνικών
περίπου. Θα γίνει ο&#181;αλοποίηση του δαπέδου, επίστρωση

NAI
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νέου πλέγματος χαλκοταινιών, σύνδεση του πλέγ&#181;ατος
χαλκοταινιών &#181;ε την γείωση του χώρου, επίστρωση του
νέου αγώγι&#181;ου ελαστικού δαπέδου που θα είναι σε μορφή
ρολού πλάτους σχεδόν 2 μέτρων &#181;ε αγώγι&#181;η κόλλα
και τέλος έκδοση πιστοποιητικού σύ&#181;φωνα &#181;ε την
οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.
&#8226;

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Προδιαγραφές δαπέδου Χειρουργείου-Εργασίες

Αρχικά θα πραγατοποιηθεί αποξήλωση των υφιστά&#181;ενων
καλυμμάτων δαπέδων. Θα ακολουθήσει ομαλοποίηση του
δαπέδου μέχρι που θα είναι κατάλληλα επιπεδωμένο για την ορθή
τοποθέτηση του πλέγματος και των καλυμμάτων, ώστε το
αποτέλεσ;α να είναι ομαλό δάπεδο σε κάθε χώρο.

NAI

Συγκεκριμένα,
θα
γίνει
κατάλληλη
προεργασία
του
υποστρώματος με τη μέθοδο του μηχανικού τριβείου, θα
ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισμού της επιφάνειας
από σαθρά τμήματα και δημιουργίας πόρων στο υπόστρωμα για
τη διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια
των δαπέδων θα περαστεί
με κατάλληλο υλικό ώστε να
ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιμέρους τμήματαατα.
Θα ακολουθήσει λείανση με κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων
επιφανειών για επισκευές μικροανωμαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε
να γίνει πλήρης λείανση του υποστρώ&#181;ατος.

NAI

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίματα και ρηγματώσεις θα
γίνει απόλυτα κλειστόπορη και χωρίς τη δημιουργία αρμού
διάστρωση στρώσης οπλισμού, ενισχυμένη με υαλοΰφασμα το
οποίο να διαποτιστεί με πολυεστερική ρητίνη, κατάλληλη να
απορροφά δυναμικό και στατικό φορτίο. Στη συνέχεια να
διαστρωθεί πλέγμα από χαλκοταινίες για τη γείωση του δαπέδου
με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών που
χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν τιμές αντιστάσεων της
οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.

NAI

Η προς επίστρωση επιφάνεια μετά τον πλήρη καθαρισμό θα
επαλειφθεί με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή των
υλικών αγώγιμη κόλλα στην αναλογία που προσδιορίζει ο
κατασκευαστής. Στην συνέχεια να επικολληθούν λάμες χαλκού,
αξονικά, σταυροειδή σε μορφή και σε τρόπο ώστε ο χαλκός να
είναι στο μέσο του πλακιδίου όσο και περιμετρικά του χώρου με
αναμονή για σύνδεση με τη γείωση.

NAI

Οι γειώσεις των επιφανειών να είναι μέχρι 30τ.μ;. ξεχωριστές. Οι
συνδέσεις με τις γειώσεις του χώρου θα πραγματοποιηθούν με
ειδικούς ακροδέκτες από ηλεκτρολόγο με εμπειρία.

NAI

Κατόπιν θα διαστρωθεί το νέο αγώγι&#181;ο ελαστικό δάπεδο
από ομοιογενές PVC σε μορφή ρολού πλάτους περίπου 2
μέτρων, πάχους &μ8805; 2mm, αντιανακλαστικό (ματ), άκαυστο,
αντιμικροβιακό,με τιμή ηλεκτρικής αντίστασης RA (1-106>R1<1108Ω) ΕΝ 1081, που θα έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά (ΕΝ 423)
και στη σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα έπιπλα (ΕΝ 425).
Το δάπεδο θα διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώμαα του
δαπέδου θα είναι επιλογής του Νοσοκομείου και ο Ανάδοχος θα
διαθέτει ποικιλία ετοιμοπαράδοτων χρωμάτων.

NAI

Το δάπεδο θα τοποθετηθεί χωρίς να εφαρμοστεί
θερμοκολλητικό κορδόνι στις ραφές μεταξύ των ρολών με τη
μέθοδο NETFIT SEAMS καταφέρνοντας έτσι μια 100% στεγανή

NAI
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αδιάβροχη επιφάνεια, βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα της
τελικής επιφάνειας του δαπέδου (ενιαία αισθητική χωρίς
ευδιάκριτους αρμούς) και μει-ώνοντας τις πιθανότητες να
αναπτυχθούν βακτήρια στις ενώσεις του δαπέδου. (ενδει-κτικός
τύπος δαπέδου Marmoleum της Forbo).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η μέθοδος net-fit seam για την ένωση μεταξύ των ρολών
δαπέδου είναι μια προσεκτικά κομμένη ραφή που θα κλείσει κατά
τη διάρκεια της σκλήρυνσης της κόλλας και δεν θα ανοίξει καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής του δαπέδου. Η ένωση στις ακμές
μεταξύ των ρολών πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο προκειμένου
να μην δημιουργηθούν ανισοσταθμίες μεταξύ των ματίσεων

NAI

Τα σοβατεπιά θα είναι σε μορφή κοίλων, με αναδίπλωση επί του
δαπέδου (χωρίς αρμούς) με χρήση διαμορφωτικής γωνίας και η
ακμή θα προστατεύεται με ειδικό προφίλ απόληξης.

NAI

Στις εργασίες εγκατάστασης του αγώγιμου δαπέδου των
χειρουργείων συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση τεσσάρων (4)
ακροδεκτών γείωσης σε αντιδιαμετρικά σημεία του χώρου και
σύνδεσης αυτών με καλώδιο 10mm² στη μπάρα γείωσης του
ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού/ρευματοδοτών του χώρου. Στα
κατεβατά σύνδεσης καλωδίων της γείωσης θα εγκατασταθεί
πλαστικό κανάλι ενδεικτικών διαστάσεων 20 *12,5 mm.

NAI

Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από τον έλεγχο
από το εργαστήριο του ΕΜΠ που είναι διαπιστευμένο από το
Εθνικό Σύστημα διαπίστευσης Α.Ε. για την μέτρηση αντίστασης
ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998, το
οποίο θα μετρήσει την αντίσταση των δαπέδων του χώρου και θα
εκδώσει πιστοποιητικό με το οποίο να πιστοποιείται η
συμμόρφωση των αντιστάσεων του χώρου με τις προδιαγραφές
της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Το πιστοποιητικό θα
παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία.

NAI

Συνολικά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται
τα ελαστικά δάπεδα PVC, οι χαλκοταινίες, τα σοβατεπί, οι
διαμορφωτικές γωνιές, τα προφίλ απόληξης, οι κόλλες και κάθε
άλλο απαραίτητο υλικό για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

NAI

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος για την ορθή
προσαρμογή των υλικών να κάνει εκ νέου μετρήσεις στον χώρο,
λόγω του ότι οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές.

NAI

Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έκδοσης του
πιστοποιητικού διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες
προδιαγραφές της οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το
κόστος των εργασιών και υλικών αντικατάστασης των δαπέδων εκ
νέου και έκδοσης πιστοποιητικών βαραίνει αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.

NAI

17. Προμήθεια και εγκατάσταση ταχυθερμοσίφωνα ισχύος max
9 KW στην χειρουργική αίθουσα Νο 5. Θα είναι μονοφασικός,
χαμηλής πίεσης (μπάνιου) με παροχή ρεύματος, με ηλεκτρονική
ρύθμιση θερμοκρασίας απο 30-60 βαθμούς, με δυνατότητα
παραγωγής νερού 5lt/min. Θα γίνει υδραυλική εγκατάστασης
σύνδεση του ταχυθερμοσίφωνα στην κεντρική παροχή νερού και
σύνδεση προς την συσκευή κατανάλωσης. Θα γίνει εγκατάσταση
παροχής ρεύματος (μήκος παροχής 45 μέτρα, κατάλληλης
διατομής) και θα συνδεθεί στον κεντρικό πίνακα του ορόφου. Στον
πίνακα θα τοποθετηθούν κατάλληλος διακόπτης και ασφάλεια και

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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θα γίνει και ηλεκτροδότηση τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

18. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ψευδοροφής στον
ακάθαρτο χώρο της χειρουργικής αίθουσας Νο 6 και
αντικατάσταση αυτού στον ακάθαρτο χώρο της χειρουργικής
αίθουσας Νο 4 και Νο 5 (περίπου 15 τετραγωνικά μέτρα). Οι
προδιαγραφές της ψευδοροφής δίνονται στην παραγραφο Ι.

NAI

19. Στον χώρο αποθήκης της χειρουργικής αίθουσας Νο 8 θα
κατασκευαστούν: α) έπιπλα δαπέδου με πάγκο, από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 πάχους 1,25χλ (ματ), μήκους 1,63 μ Χ 0,6 μέτρα
φάρδος Χ 0,95 ύψος περίπου το ένα και 1,80 μ Χ 0,4 μέτρα
φάρδος Χ 0,95 ύψος το δεύτερο έπιπλο. Το έπιπλα θα φέρουν
ενδιάμεσο ράφι και εξωτερικά επάλληλα συρόμενα πορτάκια και
θα έχουν ομαλό τελείωμα στις άκρες. Δίπλα από το έπιπλο θα
κατασκευαστεί ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 1,16 μ *0,4 μ
φάρδος, στο ύψος του επίπλου. Πάνω από το έπιπλο θα
κατασκευαστεί έπιπλο τοίχου από το ίδιο υλικό, διαστάσεων 1,63
μήκος Χ 0,4 φάρδος Χ 0,7 μέτρα περίπου, με 2 εσωτερικά ράφια.
Επειδή το τοιχίο του χώρου είναι από γυψοσανίδα και δε μπορεί
να επιφορτιστεί με το βάρος του επίπλου τοίχου, η στήριξη του θα
γίνει με ειδική κατασκευή (πάνω στο έπιπλο δαπέδου ή με άλλο
ασφαλή τρόπο που θα προτείνει ο αναδοχος). Τα έπιπλα θα
τοποθετηθούν με ευθυνη του αναδόχου και θα παραδοθούν
ετοιμα προς χρηση. Θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Τα έπιπλα
δαπέδου θα έχουν απόσταση από το δάπεδο τουλαχιστον 20 εκ.
και ανω απο το δαπεδο. Θα έχουν πόδια στήριξης από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 διασφαλίζοντας την ανωτέρω
απόσταση.
Θα έχουν λείες επιφάνειες χωρίς εσοχές και κρυφά σημεία για
εύκολη
και
αποτελεσματική
απολύμανση.
Η αντοχη& #769; φορτι&#769;ου ανα&#769; ρα&#769;φι
να
ει&#769;ναι
τουλα&#769;χιστον
70
κιλα&#769;.
&#8226;
Να
φε&#769;ρουν
ο&#769;λα
τα
απαιτου&#769;μενα
εξαρτη&#769;ματα
στη&#769;ριξης
στερε&#769;ωσης
και
συ&#769;νδεσης.
&#8226;
Η διαστασιολόγηση των επίπλων θα γίνει
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ] Μαιευτικό Τμήμα
Προμήθεια και εγκατάσταση τετράφυλλης ντουλάπας στον χώρο
του διαδρόμου ύψους 2 μέτρων, πλάτους 160 εκ και βάθους 60
εκ, με χώρισμα στην μέση και 4 ράφια σε κάθε ντουλάπα, από
λευκή μελαμίνη 16mm και θα περιλαμβάνουν πόρτες, μεντεσέδες,
πόμολα και ράφια σύμφωνα με το παρακάτω Σχέδιο 1 :

NAI

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας στον
χώρο του καρδιοτοκογράφου ύψους 2 μ, πλάτους 1 μ και βάθους
40 εκ. με 4 ράφια , από λευκή μελαμίνη 16mm σύμφωνα με το
Σχέδιο 2

NAI

Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών ντουλαπιών στο
χώρο του καρδιοτοκογράφου, πάνω από τον υπάρχοντα νιπτήρα,
σε ύψος 1,75 μ. από το δάπεδο, πλάτους 2 μ., ύψους 50 εκ και
βάθους 60 εκ. , από λευκή μελαμίνη 16mm , σύμφωνα με το
Σχέδιο 3 :

NAI

-

Οικοδομικές επισκευές :
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αφαίρεση
κεραμικών
πλακιδίων
τοίχου.
Επισκευή σοβά και στοκάρισμα όπου απαιτείται.
Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου PVC , συνολικής
επιφάνειας 35 τμ περίπου, στον χώρο του καρδιοτοκογράφου
(αναλυτική περιγραφη τοποθέτησης και υλικού δίνεται στην
παράγραφο
Θ).
Αφαίρεση
παροχών
ύδρευσης
από
τον
τοίχο.
Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου από ανθυγρή γυψοσανίδα
2+2 με ενδιάμεση μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 5 εκ,
διαστάσεων
1,8
Χ
3
μέτρα.
Προμήθεια και εγκατάσταση ψευδοροφής, από πλάκες
ορυκτής ίνας 60Χ60 εκ με τα αντίστοιχα LED φωτιστικά,
συνολικής επιφάνειας 35 τμ περίπου, στον χώρο του
καρδιοτοκογράφου. (Οι προδιαγραφές της ψευδοροφής δίνονται
στην παραγραφο Ι). Τα φωτιστικά θα είναι: ψευδοροφής
διαστάσεων 60Χ60 εκ., με λαμπτήρες τύπου LED Τ8-G13 0,60m.,
χρωματικής απόχρωσης 6500Κ, ισχύς 9W και άνω, διασκόρπισης
φωτεινότητας
360°,
σύνδεσης
ενός
άκρου.
Θα γίνει επίσης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για τα
φωτιστικά και θα τοποθετηθεί ένας διακόπτης εξωτερικός
κομιντατέρ για τον χειρισμό τους. Εξωτερικά τα καλώδια φωτισμού
θα τοποθετηθούν σε πλαστικά κανάλια 20Χ20 mm.
Εργασίες ελαιοχρωματισμού στον χώρο που γίνονται τα
καρδιοτοκογραφήματα και στον διάδρομο συνολικής επιφάνειας
120 τμ περίπου. Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται
στην
παράγραφο
Η.
Tοποθέτηση ενδιάμεσης πόρτας στον διάδρομο του
Μαιευτικού Τμήματος, διαστάσεων 1,5 *2,20 μετρων περίπου,
αλουμινίου, ανοιγόμενη, με πάνελ αλουμινίου εως ύψους 1,2
μετρων και άνωθεν υαλοπίνακα με διπλό τζάμι, με την αντίστοιχη
κλειδαρια, πομολο και αφαλό ασφαλείας.

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ ] Αναισθησιολογικό Τμήμα
Εργασίες
ελαιοχρωματισμού
στους
χώρους
του
αναισθησιολογικού τμήματος, συνολικής επιφάνειας 250 τμ
περίπου. Η διαδικασία του βαψίματος θα γίνει σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Η.

NAI

Ε ] Οδοντιατρικό Τμήμα
Κατασκευή αποχέτευσης για το Οδοντιατρικό μηχάνημα του 2ου
ορόφου εξωτερικών ιατρείων.
Περιλαμβάνει την κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης με σωλήνα PVC, Φ40 και σύνδεση με το
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στην οροφή του 1 ου ορόφου
(αιθουσα
ωδινών
).

NAI

ΣΤ ] Αποστείρωση
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέας αυτόματης, ανοιγόμενης με
μπράτσα πόρτας, στην είσοδο του χώρου Αποστείρωσης, με 2
πληκτρολόγια και μπουτόν ανοίγματος στο χώρο προϊσταμένης
Αποστείρωσης. Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης μηχανισμού από
τον Πίνακα φωτισμού με καλώδιο κατάλληλης διατομής.
Εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας ράγας στον πίνακα και
ηλεκτροδότηση της. Διαστάσεις 1,43 μ φάρδος Χ 2,13 μέτρα
ύψος περίπου.
Θα

γίνει

προμήθεια

και

εγκατάσταση

ασπρόμαυρης

NAI

NAI
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θυροτηλεόρασης στην είσοδο της α-ποστείρωσης. Η εξωτερική
μπουτονιέρα θα είναι μιας κλήσης και θα τοποθετηθεί στον
διάδρομο της αποστείρωσης και η οθόνη στο χώρο προϊσταμένης
Αποστείρωσης. Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης του ενισχυτή από
το δίκτυο φωτισμού και εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας ράγας
στον
πίνακα
και
ηλεκτροδότηση
της.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ζ ] Βοηθητικοί Χώροι στο Επίπεδο Α΄ Υπογείου
Αλλαγή δαπέδου στον χώρο συλλογής και διαλογής ακάθαρτου
ιματισμού και δαπέδου ψυκτικού θαλάμου αποθήκευσης ΕΑΥΜ
και αποθήκης τοξικών αποβλήτων. Το δάπεδο θα είναι
αντιολισθητικο&#769; με κατα&#769;λληλο υπο&#769;στρωμα
(μεταλλικο&#769; η&#769; βιομηχανικου&#769; τυ&#769;που) για
ενι&#769;σχυση του δαπε&#769;δου με κατάλληλη στιλπνότητα
και με επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία. Η συνολική επιφάνεια
είναι περίπου 25 τμ.

NAI

Η ] Περιγραφή εργασιών ελαιοχρωματισμού
Η διαδικασία βαψίματος για όλους τους χώρους πλην των
κρίσιμων χώρων των χειρουργείων αναφέρεται αναλυτικά
παρακάτω
:
1.Χρωματισμοί
σπατουλαριστών
τοίχων
σε
επιφάνειες
γυψοσανίδων, επιχρισμάτων με ριπουλίνη νερού, αρίστης
ποιότητας
αποχρώσεως
επιλογής
της
υπηρεσίας.
Προετοιμασία
Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα
ξυσίματα, τα μερεμετίσματα, τα ψιλοστοκαρίσματα, τα τριψίματα,
τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα ανάλογα με το τύπο
χρωματισμού.
Χρωματισμοί με σπατουλάρισμα με ριπουλίνη νερού
Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα
βαφτούν
με
ριπουλίνη
νερού
με σπατουλάρισμα. Πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία,
τρίβονται οι ανωμαλίες του τοίχου με χοντρό υαλόχαρτο και
κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και των
ανωμαλιών με ακρυλικό στόκο ώστε να προκύψει λεία επιφάνεια.
Ακολουθεί καλός καθαρισμός για την απομάκρυνση της σκόνης.
Τα τμήματα του επιχρίσματος που έχουν αποκατασταθεί
ασταρώνονται
με
αστάρι
νερού.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον
στρώσεις
ριπουλίνης
νερού
κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προμηθευτή του υλικού, αποχρώσεως της επιλογής της
επίβλεψης.
Οι
εργασίες
θα
εκτελούνται
ως
εξής:
Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία, οι τοίχοι ή οι
γυψοσανίδες θα πρέπει να τριφτούν με χοντρό γυαλόχαρτο
(πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι να
προκύψει λεία επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την
αρχική
επιχρισμένη.
Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με
γυψόστοκο, θα ακολουθήσει καλό ξεσκόνισμα και αστάρωμα με
αστάρι τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιο. Θα
ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται,
με
ακρυλικό
στόκο.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα
ξεσκονιστούν καλά. Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με την
παραπάνω ριπουλίνη νερού μέχρι να επιτευχθεί ενιαία χρωματική

NAI
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2.Χρωματισμοί σπατουλαριστοί μεταλλικών επιφανειών με
βερνικόχρωμα από συνθετικές ύλες (κάσσες) σε δύο στρώσεις
ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών μετά της
κα-τάλληλης
προεργασίας.
Οι
χρωματισμοί
μεταλλικών
επιφανειών θα γίνονται σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού
αποχρώσεως επιλογής των χρηστών μετά της κατάλληλης
προεργασίας. Οι μεταλλικές επιφάνειες αφού προηγουμένως
καθαρισθούν και στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο (
σιδερόστοκο) θα βαφτούν σε δύο στρώσεις μίνιου και στη
συνέχεια (τελική βαφή) με δύο στρώσεις ντούκο τύπου MOBILAC
της ΧΡΩΤΕΧ ή παρόμοιου τύπου με πιστό-λι. Όλα τα υλικά που
θα χρησιμοποιηθούν (λινέλαιο, χρώματα, κτλ) να είναι εξαιρετικής
ποιό-τητας.

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

επιφάνεια.

Χώρος χειρουργείων
Θα γινει βαφη&; των χειρουργικων αιθουσων με αντιμικροβιακο;
χρωμα βασεως νερου;, μη φθινουσας αποδοσης, βασισμενο σε
νανομρια αργυρου, κατα&λληλο για εσωτερικες επιφα;νειες
νοσηλευτικων χωρων, οικολογικο, ακαυστο, πιστοποιημενο για
την αντιμικροβιακη&#769; του δραση με Ευρωπαικο; ή άλλο
αντίστοιχο Προτυπο. Θα γινουν επισκευες σε επιφανειες τοιχων,
δαπεδων και οροφων σε ολο τον χωρο του χειρουργειου. Οι
επισκευες θα περιλαμβανουν στοκαρισματα σε αρμου&#769;ς και
οπες στις επιφανειες των τοιχων απο πλακιδια πορσελανης,
γυψοσανιδες η&; αλλα δομικα στοιχεια σε ποσοστο εως 5% των
επιφανειων ωστε να μην υπα;ρχουν σημεια για συγκε;ντρωση
μικροβιων.

NAI

Θ] Περιγραφή δαπέδων PVC (μη αγώγιμων)
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου pvc πάχους 2,00 mm
χρώματος επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφαρμόζεται στο
υφιστάμενο υπόστρωμα μετά από κατάλληλη επεξεργασίας επιπεδοποίησης και λείανσης. Αφού πραγματοποιηθούν οι εργασίες
εξομάλυνσης του υποστρώ-ματος ακολουθεί το κόλλημα των
ρολών PVC με ειδική κόλλα. To ελαστικό δάπεδο θα είναι από
ομοιογενές PVC σε μορφή ρολού πλάτους περίπου 2 μέτρων,
πάχους &#8805; 2mm, αντιανα-κλαστικό (&#181;ατ), άκαυστο,
αντι&#181;ικροβιακό,
με
φυσικές
αντισηπτικές
και
αντιβακτηριδιακές ι-διότητες, που θα έχει μεγάλη αντοχή στα
χημικά (ΕΝ 423) και στη σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα
έπιπλα (ΕΝ 425).

NAI

Το δάπεδο θα τοποθετηθεί χωρίς να εφαρμοστεί
θερμοκολλητικό κορδόνι στις ραφές μεταξύ των ρολών με τη
μέθοδο NETFIT SEAMS καταφέρνοντας έτσι μια 100% στεγανή
αδιάβροχη επιφάνεια, βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα της
τελικής επιφάνειας του δαπέδου (ενιαία αισθητική χωρίς
ευδιάκριτους αρμούς) και μειώνοντας τις πιθανότητες να
αναπτυχθούν βακτήρια στις ενώσεις του δαπέδου (ενδεικτικός
τύπος δαπέδου Marmoleum της Forbo). Το-ποθέτηση σοβατεπί
δαπέδου pvc υγειονομικής επιφάνειας που καθαρίζει εύκολα
κατάλληλο για σφράγιση από το νερό.

NAI

Ι ] Ψευδοροφές
Θα τοποθετηθουν διαφορα ειδη ψευδοροφων αναλογα με τη
χρηση του χωρου, το επιπεδο καθαροτητας και τη προβλεπομενη

NAI
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αισθητικη Θα αναρτηθουν απο τη φερουσα οροφη(κατα προτεραιοτητα) και οπου απαιτηθει; θα τοποθετηθου;ν προσθετοι
αναρτηρες αλλων στοιχειων του εργου (φωτιστικα σω&#769;ματα,
στομια κλπ) που ενσωματωνονται στις ψευδοροφες. Τα κουτελα
των ψευδο-ροφων (οπου απαιτηθουν) θα ειναι απο μονη
γυψοσανιδα.
Εφοσον αντικαθισταται τμημα της ψευδοροφη ενος χωρου,
τοτε αυτη θα ειναι ιδιου τυπου με τη παλαια;. Εφοσον αυτη δεν
βρισκεται στο εμποριο, τοτε θα δοθουν οδηγιες απο; την επιβλεψη
της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ψευδοροφη; πλακω;ν γυψοσανιδας (ενδεικτικού τυπου tiles της
knauf)
Στους κοινους χωρους (χωρις απαιτηση ασηψιας) όπως
διάδρομοι οπου γινεται αποκατα;σταση της ψευδοροφης,
τοποθετουνται πλακες γυψοσανιδας παχους 12.5 χιλ. Ενδεικτικών
διαστασεων 60 x 60 mm με ακρα SK, ενδεικτικού τυπου Knauf
Tiles με επιστρωση βινυλικης ταπετσαριας. Η ανάρτηση και ο
σκελετός των γυψοσανίδων πρέπει να ναι κατάλληλης αντοχής ,
για τον εκάστοτε τύπο οροφής και αντοχής για τα φέροντα
φωτιστικά σώματα.

NAI

Ψευδοροφη&#769;
πλακω&#769;ν
γυψοσανι&#769;δας
(ενδεικτικού τυ&#769;που tiles της knauf) ανθυγρω&#769;ν
Στους υγρους χωρους θα τοποθετηθει; ψευδοροφη; απο;
πλακες ανθυγρης γυψοσανιας διαστα&#769;σεων 595x595mm και
παχους 9,5mm ακρα SK με λευκη&; βινυλικη; επενδυση και με
επικαλυψη φυλλου αλουμινιου στη πισω ο;ψη (φραγμα
υδρατμω;ν). Επικαλυψη με φυλλο αλουμινιου θα εχουν οι πλακες
των υγρων χωρων που υπαρχει ντουζιερα η; μπανιερα. Θα
τοποθετηθούν τέτοιου τύπου στους χώρους του Μαιευτικού
τμήματος και στους βοηθητικούς χώρους της ΜΕΘΚ.

NAI

Ψευδοροφη; Ορυκτων Ινων Αντιμικροβιακη προστασία
Στους χωρους των περιοχω;ν με απαιτηση υψηλης ασηψιας
(κατηγοριας 2, η;τοι Χειρουργεια, Μ.Ε.ΘΚ. κλπ) θα τοποθετηθουν
ψευδοροφες με αντιμικροβιακη συνθεση απο πλακες ορυκτων
ινων χωρι;ς αμιαντο πυκνοτητας υλικου&50 &#8211; 60 kg/m3,
βαρους περιπου 3,5 & 4,5 kg/m2 και παχους 15 χιλ. , ενδεικτικών
διαστασεων 50 Χ 60 mm με ακρα SK ενδεικτικού τυπου HYGENA
. Θα τοποθετηθούν τέτοιου τύπου ψευδοροφές στους χώρους του
Χειρουργείου και της ΜΕΘΚ.

NAI

Υποχρεώσεις αναδόχου πριν την έναρξη των εργασιών
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών κάθε τμήματος ορίζεται ως ο
χρόνος κλεισίματος -διακοπής λειτουργίας του και πρέπει να
ολοκληρωθούν
στο
συγκεκριμένο
χρονικό
διάστημα,
συμπεριλαμβανομένου επίσημες αργίες και Σαββατοκύριακα.
Πριν την έναρξη των εργασιών o Ανάδοχος του έργου
υποχρεούται να μεταβεί στους εκά-στοτε χώρους - εγκαταστάσεις,
να λάβει γνώση αυτών, να επιμετρήσει και να καταγράψει τις ακριβείς διαστάσεις, τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των σχετικών
κατασκευαστικών στοιχείων, εξο-πλισμού και δικτύων (τοίχοι,
θύρες, ανοίγματα, ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα κ.α.). Ο
Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λάβει γνώση των ιδιαίτερων
συνθηκών ασφαλείας και λειτουργίας που επικρατούν εντός και
πέριξ των χώρων στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες.

Απαιτείται
Αποδοχή
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Η καταγραφή των χαρακτηριστικών, των διαστάσεων, των
θέσεων, των συνθηκών και των επιλογών των αποχρώσεων των
νέων εγκαταστάσεων να γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με
την Τεχνική Υπηρεσία. Οι καταγραφές των επιλογών και των
βασικών διαστάσεων και θέσεων ε-γκατάστασης νέου εξοπλισμού
και εξαρτημάτων, να δοθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία για να γίνει ο έλεγχος τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μέτρα ασφαλείας &; Προφυλάξεις
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των
εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των
εργασιών. Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι
χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι θα παρθούν όλα τα
μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
Λοιμώξεων
του
Νοσοκομείου.
Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και
λήψη μέτρων για μη εκπομπή θο-ρύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.
Επιπλέον, απαιτείται άμεση απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων
από τους χώρους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του
προαύλιου
χώρου).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν τρυπήματα ή
σκαψίματα, στο δάπεδο ή στους τοί-χους, που μπορεί να
απαιτηθούν, να πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και
συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την
αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή σε άλλες εγκα-ταστάσεις. Επίσης,
σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και
αρνητική επί-δραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α.
εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρε-σία έχει το δικαίωμα
να διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται
οι λειτουρ-γίες του Νοσοκομείου ή να καθορίσει άλλες ώρες για
την
εκτέλεση
των
εργασιών.
Οι όποιες επεμβάσεις ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές
εγκαταστάσεις, να πληρούν και τις απαιτήσεις του ισχύοντος
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Απαιτείται
Αποδοχή

Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών & Διαδικασία
παραλαβής
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει ό,τι μερεμετίσματα
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα να
αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να έχουν
προκληθεί στο κτίριο, καθώς και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.

NAI

Καθαρισμός & Απομάκρυνση άχρηστων υλικών:
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους
θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθαρούς και λειτουργικούς. Ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα
υλικά, υλικά συσκευασίας ή παλαιό εντοιχισμένο εξοπλισμό σε
χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Ειδικότερα,
κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης άχρηστων ή παλαιών ει-δών, ο
Ανάδοχος, σε συνεργασία με το προσωπικό του Νοσοκομείου, να
καταγράφει
τα
είδη
σε
λίστα:
&#8226;
μία στήλη με τίτλο &#8220;Υλικά προς
αχρήστευση&#8221; (υλικά για τα οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία
αχρήστευσης
του
Νοσοκομείου)
&#8226;
μία στήλη με τίτλο Άχρηστα απόρριψη σε κάδους
ανακύκλωσης
/
σκουπιδιών
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Ο
Ανάδοχος
οφείλει
να
τοποθετήσει:
τα προς αχρήστευση υλικά στο σχετικό χώρο αποθήκευσης
υλικών
προς
αχρήστευση
του
Νοσο-κομείου,
τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους
ανακύκλωσης,
τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους
σκουπιδιών καιτα διάφορα άχρηστα μπάζα (χωρίσματα ξηράς
δόμησης, θραύσματα γυψοσανίδων &;ξύλων, με-ταλλικά στοιχεία
κ.α.), από τα δομικά στοιχεία που θα αποξηλωθούν, σε
σκεπασμένο κάδο απόρ-ριψης μπάζων που θα διαθέσει ο
Ανάδοχος. Επιπλέον, για όσα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα ζητείται, η προσεκτική & μη καταστροφική αποξήλωση τους, αυτά να
τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε αποθηκευτικούς χώρους που
θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία για να είναι δυνατή η μελλοντική
επαναχρησιμοποίηση τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών
Πριν την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών από
την αντίστοιχη επιτροπή, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον
υπεύθυνο του εκάστοτε διαρρυθμισμένου χώρου και την Τεχνική
Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, για την άρτια, καλή και
στιβαρή (άκαμπτη) κατασκευή των δομικών στοιχείων, καθώς και
για την στεγανότητα και την αντοχή υλικών και συνδέσεων. Ο
έλεγ-χος να πραγματοποιηθεί σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί
από το Νοσοκομείο.
περίπτωση
που
παρατηρηθούν
:
στρεβλώσεις ταλαντώσεις των δομικών στοιχείων
(χωρισμάτων,
θυρών
κ.ά.),
δυσλειτουργίες των μηχανισμών, είτε θυρών και παραθύρων, είτε
Η/Μ
εξοπλισμού,
φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα;
διαρροές στις συνδέσεις ύδρευσης / αποχέτευσης και αρμών
στεγανοποίησης
δυσλειτουργίες ή και κακή τοποθέτηση / σύνδεση στις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και όποιες άλλες βλάβες ή
δυσλειτουργίες παρατηρηθούν, να κοινοποιηθούν εγγράφως στον
Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τις αποκαταστήσει άμεσα για να
προχωρήσει το Νοσοκομείο στη διαδικασία παραλαβής του έργου.

Απαιτείται
Αποδοχή

Στην

NAI

Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην προσφορά που θα
υποβάλει να αναφέρει ξεχωριστό κόστος εργασιών και υλικών για
καθένα τμήμα του έργου (το είδος εργασιών και υλικών ) καθώς
και χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών και ολοκλήρωσης
εργασιών. Επίσης μπορούν οι υποψήφιοι να δώσουν προσφορά
για ένα ή και περισσότερα τμήματα του έργου.

NAI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω
πίνακα :
α/α

Περιγραφή

1

Περιγραφή……

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερικό
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ )

Ποσοστό
ΦΠΑ

Σύνολο
με ΦΠΑ

δαπάνης

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα

………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK

fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την 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) υπέρ της εταιρείας ………………… Δ/νση ………………… δια τη
συμμετοχή της εις τον Διενεργούμενο διαγωνισμό της ………/……… για την προμήθεια ………………
σύμφωνα με τη με αρ. …./…. Δ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
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Βεβαιείται 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.-

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK
fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας
………………Δ/νση ………… μέχρι του ποσού των …….. ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 10%
της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ …………. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
αριθμό …… σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια … ……. για κάλυψη των αναγκών της
με αρ. …… Δ/ξης στο …..
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 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 καμιά ισχύ.
Βεβαιείται 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.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ
Για την πραγματοποίηση εργασιών (οικοδομικών –κατασκευής πάγκων εργασίας –
αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου κ.α) κατά την θερινή περίοδο διακοπής λειτουργίας σε
διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου
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Στην Αθήνα, σήμερα ………………….., μεταξύ των συμβαλλομένων

1.Ο ……………………………………………….Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος
Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

του

2.Η εταιρεία …………………………………………………………………………………………….νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον ………………………………………………………………………………………….. καλούμενη στο εξής “Aνάδοχος ”
και αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη :
1.Την αρ. 16/20 Δ/ξη για την ανάδειξη αναδόχου για την πραγματοποίηση εργασιών

(οικοδομικών –κατασκευής πάγκων εργασίας –αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου κ.α) κατά
την θερινή περίοδο διακοπής λειτουργίας σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου
.
2.Την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας ………………………………………………………………….. .
3.Την από ……………………………………………… απόφαση Δ.Σ οικονομικής αξιολόγησης & την από
……………………. απόφαση Δ.Σ έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας
Ο πρώτος συμβαλλόμενος (καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο”) αναθέτει στη δεύτερη
συμβαλλόμενη εταιρεία ……………………………….. (καλούμενη στο εξής “Ανάδοχος ”) και αυτή
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαμορφώσει τους χώρους στο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –
Πατησιών» με σκοπό την εγκατάσταση νέου ψηφιακού στεφανιογράφου
αντί του ποσού των …………………… € πλέον ΦΠΑ ………………….. € Σύνολο ……………………….€ σύμφωνα
με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η διαμόρφωση των χώρων όπως περιγράφεται στο Παράρτημα
–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’αριθμ 16/20 Διακήρυξης και του άρθρου της παρούσας
σύμβασης.
Άρθρο 2ο
Χρόνος Παράδοσης
Σαράντα πέντε ημέρες (45) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Άρθρο 3ο
Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις
Η δαπάνη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των
………………………………………………………………………….. πλέον ΦΠΑ . Η δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ
(24%)
ανέρχεται
στο
συνολικό
ποσό
των
…………………………………………………………………………………..(………………..€).
Ο “Προμηθευτής” επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ).
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 9523 & 0879 και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την
εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα
παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016. Κάθε μήνα και πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο
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Νοσοκομείο μαζί με το σχετικό τιμολόγιο καθώς και :
1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,02 υπέρ Δημοσίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)
β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07
γ) 0,06% υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
δ) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού )
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παράδοση και
εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο που προβλέπεται το Νοσοκομείο
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Νοσοκομείο

Άρθρο 4ο
Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του αντικειμένου της σύμβασης, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 .
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 5ο
Λύση-Καταγγελία της σύμβασης-Έκπτωση Αναδόχου
1.Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :
α) η σύμβαση έχει υποστεί τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις
(πτώχευσης , αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π ) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2.Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010.
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3.Ο ανάδοχος , με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 6ο
Εγγυήσεις
Για την άρτια, άριστη, πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε στο
Νοσοκομείο την υπ’αριθμ. ………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
………………………………………………ποσού …………………….. ευρώ, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής λήγει την
…………………… .
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο.
Μετά την παράδοση ο “Ανάδοχος ” είναι υποχρεωμένος σε έκδοση εγγυητικής καλής λειτουργίας για
όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας .
Άρθρο 7ο
Εκχωρήσεις
Ο “Ανάδοχος ” δύναται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου για
την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 8ο
Ανωτέρα Βία
1. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου
καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
-

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του
εργοστασίου του αναδόχου
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου
Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, πρέπει
να γνωστοποιηθούν εγγράφως προς το Νοσοκομείο τα περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που
την προκάλεσαν μέσα σε ένα 20/ήμερο από τότε που εμφανίσθηκαν, συνεπεία των οποίων
ακολούθησε αδυναμία του Αναδόχου για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε,
διαφορετικά δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του
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που προκύπτουν από αυτή.
4. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη
συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος.
Άρθρο 9ο
Τροποποίηση της σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 10ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 11ο
Διέποντα τη σύμβαση έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της
παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
Διακήρυξη
Τεχνική προσφορά “Ανάδοχος ”
Οικονομική προσφορά “Ανάδοχος ”
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο (2) από αυτά κατατέθηκαν στο
Νοσοκομείο και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
Άρθρο 12ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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