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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Φιλοσόφων

Πόλη Λευκάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός 31100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL624 

Τηλέφωνο 2645360307

Φαξ 2645360377

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο fountana@ghol.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Φουντάνα Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http  ://  www  .  lefkada  -  hospital  .  gr  /   

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

 Ή Αναθέτουσα Αρχή (Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας) αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΚΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  παροχή υπηρεσιών υγείας.

Εφαρμοστέο  δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της
διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ. και  μέσω της ιστοσελίδας  του Γενικού  Νοσοκομείου  Λευκάδας  http://www.lefkada-
hospital.gr/.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www  .  promitheus  .  gov  .  gr   

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λευκάδας μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr      

του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων).

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν Λευκάδος.

 Ή δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με  Κ.Α.Ε. 0879αν  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2021, με σχετική
πρόβλεψη για πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, ως εξής:

ΚΑΕ Τίτλος Κ.Α.Ε Αρ. Δεσμεύσεων (ΑΔΑ) Συνολικό ποσό

0879αν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

311/654Σ4690ΒΧ-Ψ2Ζ 211.792,00€



1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής στη συντήρηση και  λειτουργία  των κάτωθι
αναφερόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του νοσοκομείου. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της
ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των Ή/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Ή  συντήρηση  αφορά  και  περιλαμβάνει  την   θέση  σε  λειτουργία, την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων, την αποκατάσταση  οιασδήποτε
βλάβης  συσκευών και  μηχανημάτων,  την  προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται  στο  Παράρτημα ΙΙ  της  παρούσας,  καθώς  επίσης οποιεσδήποτε
βελτιώσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. των εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα,  για  ό,τι  αφορά  στις  κεντρικές  εγκαταστάσεις, στόχος  είναι  η  πλήρης  και  αδιάλειπτη  παροχή (ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της
εβδομάδος)  ηλεκτρικού  ρεύματος  ισχύος,  νερού  χρήσεως  κρύου  και   ζεστού,  νερού θέρμανσης,  ατμού,  κλιματισμένου  αέρα,  νερού πυρόσβεσης,
επεξεργασία νερού (αποσκλήρυνση, ώσμωση), παροχέτευσης  ιατρικών  αερίων, κλπ. σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες). 

Επίσης περιλαμβάνεται η  σωστή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία όλων των  κυκλωμάτων  ασθενών  ρευμάτων.

Στους  χώρους  του  Νοσοκομείου  θα  πρέπει  να   εξασφαλίζεται,  πλην  των  ανωτέρω, και  η  διατήρηση  σε  καλή  κατάσταση  των φωτιστικών σωμάτων,
πριζών, των υδραυλικών  παροχών  και  αποχετεύσεων, τοπικών  στοιχείων   κλιματισμού (air  condition, fan-coil units), σωμάτων  κεντρικής  θέρμανσης
και  γενικότερα  κάθε  στοιχείου ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης-εξοπλισμού  στους χώρους  του  Νοσοκομείου.

Γενικώς,  στην  ευθύνη  του  αναδόχου  περιλαμβάνεται   η  τεχνική  υποστήριξη: 
Α) των  μηχανημάτων – δικτύων Ή/Μ εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού,
Β) των εγκαταστάσεων – δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων.

To σύνολο των Ήλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (H/M), των μηχανημάτων και  συσκευών  του  Νοσοκομείου  είτε  εντός   των  κτιρίων  που
λειτουργούν ή  θα  λειτουργήσουν  μέσα  στον  χρόνο  ισχύος  της  σύμβασης,  είτε  εκτός  αυτών περιγράφεται ως  ακολούθως:

Α. Μηχανολογικές  Εγκαταστάσεις  και  μηχανήματα.
α.  ΑΤΜΟΥ (  Εγκαταστάσεις  λεβητοστασίου,  ατμολέβητες  ή  ατμογεννήτριες,   δίκτυα ,  δοχεία   συμπυκνωμάτων,  εναλλάκτες,  αντλίες,  βάνες,  φίλτρα,
ατμοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.)
β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.)
γ.  ΥΔΡΕΥΣΗΣ   (Κρύα-ζεστά  νερά, δεξαμενές,  πιεστικά  συγκροτήματα, αποσκληρυντές, χλωριωτές, αντλίες, κυκλοφορητές  με  τους  ηλεκτροκινητήρες
τους, δίκτυα, boilers  κλπ.)
δ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ  (Δίκτυα ,συστήματα  αυτόματου  ποτίσματος, κλπ.)
ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Λυμάτων πάσης φύσεως και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις , κλπ.)
στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές  φωλιές, πυροσβεστικά  συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί.)
ζ.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  (Μηχανοστάσια,  δίκτυα,  κυκλοφορητές, αντλίες, εξαεριστήρες, αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια,  κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες, αυτόνομα κλιματιστικά, fan – coils, air conditioners κάθε είδους, κλπ.).
η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερμαντικά  σώματα, ατμοπαγίδες ,λέβητες).
θ.  ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια,  ψυκτικές  μηχανές  –συμπιεστές,  εξατμιστές,  συμπυκνωτές,  βαλβίδες,  αυτοματισμοί  -,  ψυκτικοί  θάλαμοι,  καταψύκτες,
υπερκαταψύκτες  ,ψυγεία  κάθε  τύπου, τράπεζες  αίματος, κλπ.)
ι.  ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές  υγρού  οξυγόνου, γεννήτριες οξυγόνου με τους αεροσυμπιεστές, δίκτυα, λήψεις, μεγάλες φιάλες  διανομής
κλπ.)
κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ  ΑΖΩΤΟΥ  ( κέντρο  διανομής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες  διανομής κλπ.)
λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα ,υποσταθμοί ,λήψεις κλπ.)
μ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.)
ν. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΥΔΑΤΟΣ  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δίκτυα, δεξαμενές, αποσκληρυντές, συσκευή αντιστρόφου οσμώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.).
ξ.   ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ο. ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ  ΕΓΚ/ΣΗ  ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς  μηχανολογική, κλπ.

Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά – Ασθενή — Μηχανήματα.
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με βοηθητικά συστήματα ασφαλείας ,πίνακες διανομής χαμηλής
τάσεως ΔΕΉ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήματα διόρθωσης συνφ, συστήματα γείωσης, αυτοματισμοί, κλπ.)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοματισμών ,δεξαμενές πετρελαίου Ή/Ζ)
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισμός –κίνηση- πίνακες κλπ.)
4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα συστήματα  κλπ.).
5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: συνδέσεις κλπ.
6. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις.
7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  (κατανεμητές, δίκτυα  εσωτερικά, τηλεφωνικές  συσκευές).
8. ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ—ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΡΟΛΟΓΙΩΝ
10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  U.P.S.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)



12. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
13. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η  ΜΗΧΑΝΗΜΑ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς ηλεκτρολογική  ή  ηλεκτρονική  (εκτός  ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού).

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων του Αναδόχου της σύμβασης, ο οποίος όμως είναι
υποχρεωμένος να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς. 

Ή προς ανάθεση υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  50710000-5 με τίτλο «Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου».

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 211.792,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 170.800,00€,  ΦΠΑ
24%: 40.992,00€).

«Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των Ή/Μ εγκαταστάσεων του γενικού νοσοκομείου Λευκάδας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ  - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ με CPV:50710000-5

Α/Α

ΜΉΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ &

ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΉΤΑ

(ΜΉΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΉΣ

ΜΉΝΙΑΙΑ

ΣΕ €

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΉΣ

ΧΏΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ

Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΉΣ

ΣΕ €

Μ1

Δεξαμενή  νερού  χρήσης

Δεξαμενή  νερού

πυρόσβεσης.  Αντλητικό

συγκρότημα  ύδρευσης-

άρδευσης   δίκτυα

εγκαταστάσεις.  Αντλητικό

συγκρότημα  πυρόσβεσης-

δίκτυα εγκαταστάσεις

9 888.91 8.000,25 24% 1920,06 9.920.31

Μ2

Ατμογεννήτριες.  Λέβητες

Καυστήρες  Εναλλάκτες

ατμού  –ατμού  Δοχείο

συμπυκνωμάτων.  Δοχείο

στρατσώνας.  Δοχείο

πληρώσεως.  Θερμαντήρες

παραγωγής  ζεστού  νερού.

Κυκλοφορητές

ανακυκλοφορίας  ζεστού

νερού  χρήσεως.  Δοχεία

διαστολής.

9 2133.33 19.199,97 24% 4.607,99 23.807,96

Μ3

Αποσκληρυντής  ύδατος.

Απιονιστές  ύδατος.

Κυκλοφορητές  ζεστού

νερού θερμάνσεως. Ψύκτες

παραγωγής  παγωμένου

νερού.   Κυκλοφορητές-

αντλίες  παγωμένου  νερού.

Κεντρικές  Κλιματιστικές

Μονάδες.  FCU.

Ανεμιστήρες απαγωγής

9 2311,11 20.800 24% 4992 25.792



Μ4

Εγκαταστάσεις διαχείρισης-

επεξεργασίας  –τελικής

διάθεσης  λυμάτων,

Δεξαμενές  αντλιοστάσια

δίκτυα λυμάτων. 9 933,33 8.399,97 24% 2015.99 10.415,96

Μ5

Κέντρο  οξυγόνου.  Κέντρο

πρωτοξειδίου  του  Αζώτου.

Κέντρο  παραγωγής

ιατρικού  αέρα.   Κέντρο

κενού.  Κέντρο  παραγωγής

βιομηχανικού  αέρα.

Γεννήτριες  Ο2 9 988,88 8.899,92 24% 2135,98 11.035,9

Μ6

Σύστημα  χλωρίωσης.

Σύστημα  αντιστροφής

όσμωσης  –παραγωγής

νερού  για  Τεχνητό  Νεφρό

και   αποστείρωση.

Εγκαταστάσεις –Εξοπλισμοί

Πλυντηρίων-Κουζίνας

9 1.422,22 12.799,98 24% 3071,99 15.871,97

Μ7

Κάθε  άλλη  εγκατάσταση  ή

μηχάνημα  ή  συσκευή  ή

δικτύωση  ή  εξάρτημα

παντός  είδους  εξοπλισμού

που χαρακτηρίζεται σαφώς

μηχανολογική  εργασία  και

δεν  αναφέρεται  στα

ανωτέρω.  Εκτός

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού

9 1.777,77 15.999,93 24% 3839.98 19.839,91

ΣΥΝΟΛΟ M1-M7 ΠΡΟ Φ.Π.Α: 94.100,02€

Φ.Π.Α. 24%: 22.584,00€

                                                                                                                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ M1-M7: 116.684,02€

ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ & ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ

Α/Α

ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ &

ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΉΤΑ

(ΜΉΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΉΣ

ΜΉΝΙΑΙΑ

ΣΕ €

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΉΣ

ΧΏΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ

Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΉΣ

ΣΕ €

Ή1 Γενικός  Πίνακας  Μέσης

Τάσεως.  Τρείς  (3)

Μετασχηματιστές  ισχύος

1.600 KVA/τεμάχιο.  Γενικός

Πίνακας  Χαμηλής  Τάσεως.

Δύο  (2)  Ήλεκτροπαραγωγά

Ζεύγη.  Σύστημα

9 2.133,33 19.199,97



Αδιάλειπτης  Λειτουργίας

( UPS ) Ιατρικών Χώρων 24% 4.607,99 23.807,96

Ή2

Γενικοί  πίνακες  κινήσεως.

Γενικοί  Πίνακες  Φωτισμού

Ασφαλείας.  Γενικός

φωτισμός  .  Πρίζες-

Διακόπτες.  Ειδικός

φωτισμός χειρουργείων και

λοιπών  χώρων.  Γενικοί  και

μερικοί  ηλεκτρικοί  πίνακες

ορόφων. Εγκαταστάσεις και

αυτοματισμοί  που

εξυπηρετουν

μηχανολογικές

εγκαταστάσεις  και

μηχανήματα
9 2.444,44 21.999,96

24% 5.279,99 27.279,95

Ή3

Συστήματα Πυρανίχνευσης-

Πυρόσβεσης
9 1.711,11 15.400

24% 3.696 19.096

Ή4 Εγκαταστάσεις

Ισοδυναμικής  Προστασίας.

Εγκαταστάσεις

Αντικεραυνικής

Προστασίας.  Σύστημα

τηλεφώνων-  data.

Συστήματα

ενδοσυνεννόησης  –

θυροτηλεφώνων-κλήσης

αδελφής-προτεραιότητας.

Συστήματα  τηλεόρασης-

ρολογιών-  Συναγερμού

κλοπής-προειδοποίησης.



Καλωδιώσεις  -επεκτάσεις  -

εγκαταστάσεις  νέων

γραμμώνδικτύων  που

αφορούν  επεκτάσεις

τροποποιήσεις

εγκαταστάσεις  νέων

συστημάτων ,συσκευών και

μηχανημάτων

Ήλεκτρομηχανολογικού

αντικειμένου  Ια

τροτεχνολογικού

εξοπλισμού  και

Πληροφορικής
9 1320 11.880

24% 2.851,2 14.731,2

Ή5

Κάθε  άλλη  εγκατάσταση  ή

μηχάνημα  ή  συσκευή  ή

δικτύωση  ή  εξάρτημα

παντός  είδους  εξοπλισμού

που χαρακτηρίζεται σαφώς

ηλεκτρολογική  ή

ηλεκτρονική εργασία (πλήν

των  ιατρικών

μηχανημάτων,  των ψυκτών

&  ψυγείων

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού  και  ψυκτικών

θαλάμων  νεκροθαλάμων)

και  δεν  αναφέρεται  στα

ανωτέρω.
9 913,33      8.220.06

         24% 1.972,81 10.192,87

ΣΥΝΟΛΟ H1-H5 ΠΡΟ Φ.Π.Α: 76.699,99€

Φ.Π.Α. 24%: 18.407,99€



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ H1-H5: 95.107,98€

ΣΥΝΟΛΟ M1-M7/H1-H5 ΠΡΟ Φ.Π.Α: 170.800,00€

Φ.Π.Α. 24%: 40.992,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ M1-M7/H1-H5: 211.792,00€

Ή παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών.

Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή αυτής και ανάρτησή της στο ΚΉΜΔΉΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I     και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II     της παρούσας διακήρυξης. 

Ή σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 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)»,

- 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.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ήλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) ,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- 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 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

- 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”,

- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,



- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του 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.

- του υπ’ αριθμ. 3504/19-04-2021Πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: 21REQ008489690

- του υπ’αριθμ. 540/21-04-2021 Τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη,

-  της υπ ́ αριθμ. 10η Έκτακτη/20-04-2021 (ΑΔΑ:ΏΑ5Ν4690ΒΧ-Σ9Μ) Απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης
σχετικής πίστωσης, έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου χρηματοδότησης αυτού, καθώς και έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών.

- της υπ’αριθμ. 551/22-04-2021 Απόφαση Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: ΏΑΔΥ4690ΒΧ-ΝΝΡ

- της υπ’αριθμ. 2840/01-04-2021 περί ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού.

- του Εγκεκριμένου Αιτήματος, με ΑΔΑΜ: 21REQ008575661

- της υπ’ αριθμ. 602/05-05-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 654Σ4690ΒΧ-Ψ2Ζ)

- της  υπ’  αριθ.  14Ή Έκτακτη/24-06-2021 Θέμα  3ο (ΑΔΑ:9ΘΚΧ4690ΒΧ-ΞΥ0)  Απόφασης του ΔΣ με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  νέοι  όροι  και  οι  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30.
Ή  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Ή ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» θα γίνει την 21/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.:  http  ://  www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 134641

Ή προκήρυξη (περίληψη της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση ΙΣΤ’  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  76  του  Ν.  4727/2020,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Ή Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http  ://  www.lefkada-hospital.gr.

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. Ή 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.



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:

 η προκήρυξη της σύμβασης με ΑΔΑ: ΏΦΜΝ4690ΒΧ-2ΧΘ
  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
 Ή παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 

δικαιολογητικά  

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 Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΉΔΉΣ), 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  οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα
του ΕΣΉΔΉΣ, 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. 

Ή 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.

Ή 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.
 
Τυχόν 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.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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,δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η
σχετική μετάφρασή τους,  μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

H   αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  προβλέπει  την  υποβολή  ενός  ή  περισσότερων  στοιχείων  των  προσφορών  και  των  αιτήσεων  συμμετοχής  σε  μία  ή  
περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα
είναι  καταχωρισμένα  σε  επίσημους  ιστότοπους  φορέων  πιστοποίησης,  στους  οποίους  υπάρχει  ελεύθερη πρόσβαση  μέσω  διαδικτύου  και  εφόσον  ο
οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.



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 ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται  από  το  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. 

Υποδείγματα εγγυητικών στο παράρτημα V.

Ή 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 

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, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ (3.416,00€).

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.

Ή 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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ή 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. Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.



2.2.2.3. Ή εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων υποβάλλει μη κατάλληλη προσφορά, αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής,  παρέχει  ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες  που αναφέρονται  στα άρθρα 2.2.3  έως 2.2.8,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα  από την
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή,   στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα,   το αργότερο  
πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών    που  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  Σύμβασης,    άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  
απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β)    ενεργητική δωροδοκία,   όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της σύμβασης περί  της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται  υπάλληλοι των  
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της  Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής–μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα)
του Ποινικού Κώδικα

γ)    απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,   κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων  της  Ένωσης  (L  198/28.07.2017)  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων  159Α  (δωροδοκία  πολιτικών  προσώπων),  216  (πλαστογραφία),  236
(δωροδοκία υπαλλήλου),  237 παρ.  2-4 (δωροδοκία  δικαστικών λειτουργών),  242 (ψευδής βεβαίωση,  νόθευση κ.λπ.),  374 (διακεκριμένη κλοπή),  375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων
155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται  με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α.) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103)

δ)   τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητες  ,  όπως ορίζονται,  αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και  5-12 της  
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της  απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και  για την τροποποίηση της  απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α΄103)

ε)   νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  ,  όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)  
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20  ης   Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού  
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

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) και  τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του
Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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  κατά περίπτωση νόμιμους εκπροσώπους
τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, 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:

Εάν η αναθέτουσα αρχή

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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. 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας 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 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. 

Αν ο οικονομικός φορέας 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. Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β), όπως ανωτέρω περιγράφονται, δεν θεωρείται
ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του του Ευρωπαικού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ,
του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016  ή  άλλου  αντίστοιχου  εντύπου  ή  δήλωσης  με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Οι περ. α) και β), όπως ανωτέρω περιγράφονται, παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή  στη διαδικασία σύναψης της  παρούσας σύμβασης,  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, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(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 έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή 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 περί σύγκρουσης των συμφερόντων 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,  περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, 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  απατηλών  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 2.2.9.2 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   με  απατηλό  τρόπο παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 



(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του και για  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 (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5.  Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 εκτός από την
περ. β’ αυτής 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 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. Ή 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 δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της  σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι
είναι  μέλη  του  εν  λόγω  οργανισμού  ή  να  τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον  συμβολαιογράφου  σχετικά  με  την  άσκηση  του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

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 μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί  φορείς θα πρέπει  να είναι  εγγεγραμμένοι  στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον,  κατά την κείμενη
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
απαιτείται:

Να διαθέτουν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης ποσού κατ΄ ελάχιστον 500.000,00€, το οποίο θα πρέπει να διατηρούν σε
ισχύ, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών, ήτοι κατά τα έτη 2019 και 2020, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς δύο (2) συμβάσεις ομοειδούς αντικειμένου
με την παρούσα σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, αξίας κατ’ ελάχιστον 150.000,00€ προ ΦΠΑ έκαστη εξ αυτών.

β) Να διαθέτουν τα μηχανήματα, όργανα, εργαλεία και γενικά τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης.



γ) Να διαθέτουν ικανό τεχνικό προσωπικό (αφενός σε αριθμό, αφετέρου σε ειδικότητες).

Συγκεκριμένα, το τεχνικό προσωπικό έκαστου συμμετέχοντα θα πρέπει να αποτελείται από:

 Έναν  (1)  πτυχιούχο  μηχανολόγο  (ΠΕ)  ή  ηλεκτρολόγο  μηχανικό  μέλος  του  ΤΕΕ   ή  συναφούς  ειδικότητας  με  άδεια  ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων ισότιμη των παραπάνω, ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον πενταετή (5) εργασιακή εμπειρία και επιπλέον πολύ καλή γνώση
στους χειρισμούς υποσταθμών μέσης τάσης σε Ήλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, λεβητοστάσια και λοιπές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 Τέσσερις  (4) ηλεκτροτεχνίτες, οι οποίοι θα διαθέτουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία.

 Δύο  (2) υδραυλικούς, οι οποίοι θα διαθέτουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία.

 Έναν (1) συντηρητή κτιρίου  οικοδομικών  εργασιών.
Ο συντηρητής κτιρίου να έχει την δυνατότητα να επισκευάζει πορτοπαράθυρα, τοιχοποιίες, να πραγματοποιεί χρωματισμούς κλπ.

Το ως άνω αναφερόμενο  τεχνικό  προσωπικό θα πρέπει  να διαθέτει  τις  απαιτούμενες  από τον  Νόμο άδειες  εργασίας,  ενώ το 30% του εν  λόγω

προσωπικού θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε υπηρεσίες συντήρησης νοσοκομείου δημόσιου ή ιδιωτικού.

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΉΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς,  μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  μόνο,  εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες ή τις  υπηρεσίες  για τις  οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται,
στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική 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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 ) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΉΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ:  ΏΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΉ). Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΉΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής.
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.



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, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ώς 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία
υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου 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, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της
παρούσας, 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 (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).

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 2.2.3.4

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. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ 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.

Ή 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 2.2.3.4 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.

 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.Ή., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Ή 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.

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 πιστοποιητικά 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 2.2.3.4. 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 2.2.3.4, 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 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 οικείο επαγγελματικό μητρώο.

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 οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5:

Οι οικονομικοί  φορείς υποχρεούνται  να προσκομίσουν  αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αστικής και  επαγγελματικής ευθύνης,  ύψους κατ’
έλάχιστον 500.000,00€. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει το ως άνω έγγραφο κατά την υπογραφή της σύμβασης και να διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6:

Oι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

(α)  Τις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών συνοδευόμενες  από τις  αντίστοιχες  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  που  απορρέουν  από αυτές  για  τα  Δημόσια
Νοσοκομεία, ενώ για τα ιδιωτικά, τις συμβάσεις συνοδευόμενες από τα τιμολόγια που τους αντιστοιχούν. 
(β) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και 
τη διάγνωση των βλαβών.
(γ)Τις νόμιμες άδειες εργασίας/ασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ, τους τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά
σημειώματα του προσωπικού συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας. 

 Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι πριν τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα καταθέσει
βιογραφικά,  πτυχία και  άδειες  του προσωπικού  που  θα χρησιμοποιηθεί  στο  νοσοκομείο  και  τις  βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας αυτού.  Έπίσης  μετά  την
υπογραφή  της  σύμβασης  θα  πρέπει  να  καταθέσει  αντίγραφα  των  συμβάσεων  με  το  τεχνικό  προσωπικό  που  απασχολεί  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών
Υπηρεσιών.



Β.5.  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  ΓΕΜΉ),  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 ΓΕΜΉ), 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.6. 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. 

Ή  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. 

Β.7. 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.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 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 βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα  I και  II της παρούσας Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες
υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ή 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 ΕΣΉΔΉΣ, 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.Ή.ΔΉ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β  1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΉΔΉΣ-  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. Ή υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει  υπογραφή έως και  δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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 ΕΣΉΔΉΣ, 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.  Στην  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. 

Επιπρόσθετα, επειδή το σύνολο των οικονομικών στοιχείων δεν αποτυπώνεται στην παραπάνω φόρμα,  οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν τον
πίνακα οικονομικής προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV, τον οποίο θα υπογράψουν ψηφιακά και θα
το υποβάλουν ταυτόχρονα με το παραγόμενο ηλεκτρονικό αρχείο pdf από το σύστημα.

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου,  υπερισχύει το τελευταίο.

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  οποία  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.
2690/1999 (Α’ 45), 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.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα,  τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1



παρ. 2 του ν. 4250/2014, προσκομίζονται υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,  το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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. 2690/1999 (Α’
45)ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ή  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 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 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν. 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός  τριών (3)  εργασίμων ημερών από την  ηλεκτρονική  υποβολή.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

γ)  Βεβαίωση αυτοψίας των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου εκδιδόμενη από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Έκαστος συμμετέχων οφείλει να πραγματοποιήσει επίσκεψη τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, ώστε να λάβει γνώση αυτών και να μπορεί να αναλάβει
άμεσα υπηρεσία με την έναρξη της σύμβασης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως  το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης
επίσκεψης είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2645360307 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fountana@ghol.gr

Οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθούν πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Πέραν αυτής της
προθεσμίας δεν θα πραγματοποιείται καμία επίσκεψη.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές
Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  II της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους
υπεργολάβους που προτείνουν.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 κριτήριο ανάθεσης που είναι η χαμηλότερη τιμή.

Α. Τιμές
Ή τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Επειδή  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  επιπρόσθετα  στον
(υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  και το  έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  του  Παραρτήματος  ΙV της  παρούσας  Διακήρυξης  σε  μορφή  pdf,
υπογράφοντας το ψηφιακά.



Σε  περίπτωση  διάστασης των  στοιχείων  της  προσφοράς  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και τιμές ανά υπηρεσία,  υπερισχύει το τελευταίο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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.

 Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται  προσφορές στις οποίες:  α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα,  β) δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη  της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της παρούσης .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται, ως μη κανονική.

Ή 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  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) όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται υποβολής, συμπλήρωσης, αποσαφήνισης ή ολοκλήρωσης  εφόσον επιδέχονται αλλά
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 ή/και έγγραφα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση ή/και
τα έγγραφα δεν είναι αποδεκτά 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. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων. 

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.



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  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:

    Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
21/07/2021.και ώρα 11μ.μ.

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και
της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  όταν  οι  πληροφορίες  ή  η  τεκμηρίωση  που  πρέπει  να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ε.Ε.Ε.Σ, ή όταν
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 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 μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72
περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. Ή αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών προσφορών μπορεί  να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση και προκειμένου
η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

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.

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, 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 είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Αν οικονομικός φορέας
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει
εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική



επιστολή συμμετοχής.  Κατά τα λοιπά,  στην περίπτωση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 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. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Μετά  από  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  όπως  αυτή  περιγράφεται  στα  υπό  α-δ  στοιχεία  της  παρούσας
παραγράφου, η αναθέτουσα αρχή εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

3.2.1  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 11 του ν.2690/1999 (Α 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2.  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 - 2.2.8  αυτής.

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του μητρώου αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων πληροφοριακού
χαρακτήρα, το οποίο θα τηρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ , οι αναθέτουσες
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς  ζητούν από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να
υποβάλλει  επιπροσθέτως  υπεύθυνη  δήλωση  περί  μη  επιβολής  σε  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 74 Ν. 4412/16).

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, κατά τις διατάξεις του ν. 2690/1999. 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,  η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει
τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης  σε  αυτόν.  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  αίτημα  προς  την
αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές. 

Ανεξαρτήτως του χρόνου αποστολής της πρόσκλησης εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας
της  παρ.  5.3.1  του  παρόντος,  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 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.



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 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία 

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 2.2.8 (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  ΕΕΕΣ., ότι πληροί,  σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/16
(οψιγενείς μεταβολές),  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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 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 80% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 120% 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,   στην  οποία  ενσωματώνονται  τα  πρακτικά  έγκρισης,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στην
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή 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, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Ή 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:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.  και  σε  περίπτωση  άσκησης  αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση επί  της αίτησης,  με την επιφύλαξη της χορήγησης
προσωρινής  διαταγής,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  τελευταίο  εδάφιο της  παραγράφου  4  του  άρθρου  372  του
ν.4412/2016

και 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση
που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
79Α,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο  πρόσωπό  του  οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια
του άρθρου 104 και  μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.



Ή αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με
την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης.

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

 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,
στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει
των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

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. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΉΜΔΉΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι  δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ή  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΉΔΉΣ  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 Β) 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  και (γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα
από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δημόσιο,εφόσον: α) ο
προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 αίτηση αναστολής και ακύρωσης ή β) ο προσφεύγων
παραιτηθεί από αυτήν ή γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή δ) σε κάθε
περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα.

Ή 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 ΕΣΉΔΉΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.1 του
αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β  της παρ. 1 του
αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

 κοινοποιούν σε όλα τα μέρη τις απόψεις τους, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

Ή 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.  Ή  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.

Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν
αυτό  δεν  είναι  εφικτό  ή  στις  περιπτώσεις  που  ο  διαγωνισμός  δεν  διενεργείται  μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Ή 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 ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μπορεί, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει
αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.

 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.

Ή άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Ή αίτηση αναστολής ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής   ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται  στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της
Α.Ε.Π.Π.

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.

Ή 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

Ή 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. 



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 4 του
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ή 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.  Το
περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή 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. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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 X του Προσαρτήματος Α΄.

Ή 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.

4.3.2 Σε σύνθετες ή απαιτητικές εργασίες και όταν απαιτείται, οι ηλεκτροτεχνίτες και ο υδραυλικός του Αναδόχου θα
συνεργάζονται με τον ψυκτικό του νοσοκομείου (καθαρισμός φίλτρων κλιματισμού κλπ).

Οι ηλεκτροτεχνίτες του Αναδόχου μαζί με τον ηλεκτροτεχνίτη του νοσοκομείου θα καλύπτουν με συνεχείς βάρδιες όλο
το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
 
Οι υδραυλικοί του Αναδόχου μαζί με τον υδραυλικό του νοσοκομείου θα καλύπτουν την πρωινή και την απογευματινή
βάρδια από Δευτέρα έως και  Σάββατο. Τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες της εβδομάδας θα είναι σε on- call ετοιμότητα
σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή βλάβη. 

4.3.3 Ο  Ανάδοχος   είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  η  οποία  θα  προκληθεί  από  εργατικό
ατύχημα  σε  Μηχανικούς,   Τεχνίτες,  Εργάτες  ή  άλλα  πρόσωπα, τα  οποία  χρησιμοποιεί.  Ή αναθέτουσα αρχή
απαλλάσσεται από  κάθε  απαίτηση γι’  αυτές  τις  ζημιές  ή  βλάβες, καθώς  και  για  κάθε  απαίτηση,  ενέργεια,  έξοδα



και  επιβαρύνσεις  σχετικές  με  αυτές,  εκτός  αν  η  ζημιά  ή  βλάβη  γίνει  από  ενέργεια  ή υπαιτιότητά  των
αντιπροσώπων  της  ή  των   υπαλλήλων  της.

4.3.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό  προσωπικό  του  που  έχει  σχέση  με
την υπηρεσία.  Για  τις  αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά  ο  ανάδοχος  και  η  αντίστοιχη
δαπάνη   συμπεριλαμβάνεται   στην   αμοιβή   του.  Ή  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  απαγορεύει  σε
εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του
αναδόχου να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του Νοσοκομείου με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 

4.3.5 Σε  περίπτωσης κήρυξης  κατάστασης έκτακτης  ανάγκης (π.χ.  σεισμός, πυρκαγιά  κλπ)  το  προσωπικό  του
αναδόχου  ακολουθεί  τις  οδηγίες  και  εντολές  των υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής  διευκολύνοντας  το  έργο  και
την  αποστολή  του  Νοσοκομείου στις  νέες  συνθήκες,  ανεξάρτητα  από  προγράμματα, σχεδιασμούς  και  άλλες
δεσμεύσεις  που  απορρέουν  από  την  σύμβαση.  Ο   χαρακτηρισμός  των  συνθηκών  έκτακτης  ανάγκης  γίνεται  με
απόφαση  των   αρμόδιων  κρατικών  οργάνων.

4.3.6 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να τηρεί  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  Υγιεινής  και  Ασφάλειας της Εργασίας των
εργαζομένων.

4.3.7 Ο  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που   στρέφεται  κατά   της  ζωής,   υγείας,
σωματικής  ακεραιότητας,  περιουσίας  και  οποιονδήποτε  άλλων  προσωπικών ή περιουσιακών  υλικών ή άλλων
αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του  προσωπικού  του  Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών,
του  εξοπλισμού  του  Νοσοκομείου,  ο  οποίος  κίνδυνος  προέρχεται  από  την  μη  καλή  εκτέλεση της υπηρεσίας που
του έχει ανατεθεί.

4.3.8 Τα  απαιτούμενα  αναλώσιμα  υλικά  για  συντήρηση  όπως  καύσιμα, λιπαντικά, αέρια, υλικά  καθαρισμού  κλπ.
καθώς  επίσης και  όλα τα  ανταλλακτικά  που  απαιτούνται   (πλην των περιπτώσεων βλαβών προκληθεισών από
υπαιτιότητα  του αναδόχου), προμηθεύονται με  μέριμνα  και  ευθύνη  της αναθέτουσας αρχής, της  σχετικής  δαπάνης
βαρύνουσας την  ίδια. Ο ανάδοχος θα πρέπει  να γνωστοποιεί  εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία της αναθέτουσας
αρχής τις προβλεπόμενες ποσότητες των ανωτέρω υλικών. 
Εξαιρούνται  τα  απαραίτητα  αναλώσιμα,  εξαρτήματα,  λιπαντικά,  καύσιμα  κλπ.  για  οχήματα  και  μηχανήματα
ιδιοκτησίας του αναδόχου, το κόστος των οποίων βαρύνει τον τελευταίο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα  απαραίτητα (βασικά) εργαλεία,  όργανα, συσκευές
και  γενικά  τα  απαραίτητα  μέσα  που  απαιτούνται   για  την  παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Τα ανωτέρω
εργαλεία  και  συσκευές,  θα  είναι  άριστης  ποιότητας  και  θα  υπόκεινται  στον  έλεγχο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του
Νοσοκομείου, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητά 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. Ή 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.

4.4.3. Ή 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 2.2.9.2 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

Ή 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
καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Ή 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.



5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. H αμοιβή στον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός του επομένου μήνα, για τον προηγούμενο μήνα παροχής των
υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των Ή/Μ εγκαταστάσεων του γενικού νοσοκομείου Λευκάδας, ύστερα από τη
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής, με το οποίο θα
βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.

H πληρωμή του  Αναδόχου  θα γίνεται  με  χρηματικό  ένταλμα,  το  οποίο  θα  εκδίδεται  στο  όνομά  του,  με  βάση το
τιμολόγιο που θα προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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  παροχή  των  υπηρεσιών  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 της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

 Το  ποσό  αυτό παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  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). 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

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
8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  (α) στην περίπτωση
που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές
γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις,  εντός  του
συμφωνημένου  χρόνου  εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  (β)  εφόσον  δεν  παρείχε  τις  υπηρεσίες  ή  δεν  υπέβαλε  τα
παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας.

Στην  περίπτωση συνδρομής  λόγου  έκπτωσης του  αναδόχου  από σύμβαση κατά την  ανωτέρω περίπτωση (β),  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 έκπτωτος
μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άπρακτη  πάροδο  της  ως  άνω  προθεσμίας  συμμόρφωσης,  με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 



Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης
ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμη-
θειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδι-
κασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση
της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβα-
σης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 32.

Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία
ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή
του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθε-
σμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλι -
κών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνε -
ται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται
σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατι -
κού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Ή είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένω-
σης.

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.  Ή  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  που  θα  ανακύψει   μεταξύ  της Αναθέτουσας Αρχής   και  του  Αναδόχου    θα  παραπέμπεται   για
επίλυση στα  αρμόδια  Ελληνικά  Δικαστήρια.  

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.



6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1 Ή παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικής
Υπηρεσίας, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, για 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. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση
του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών
μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση επιτρέπεται  μόνο όταν συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι,  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2 Ή 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.  Ή διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εννέα μήνες (9) μήνες από την υπογραφή αυτής και ανάρτησή της στο
ΚΉΜΔΉΣ.

6.2.2.  Ή   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 Ή παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

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  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. Ή 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.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 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 Αναπροσαρμογή τιμής

Οι προσφερόμενες  τιμές  θα είναι  σταθερές και  θα δεσμεύουν τους οικονομικούς  φορείς  έναντι  της  Αναθέτουσας
Αρχής. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών στην παρούσα διακήρυξη.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς



τη  σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν  αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΑΚ,  περί
αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2 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. 

6.6.3 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).

                                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ         

                                                                                                                                             ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.          



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής στη
συντήρηση και  λειτουργία  των κάτωθι αναφερόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του
νοσοκομείου. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των
Ή/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Ή  συντήρηση  αφορά  και   περιλαμβάνει   την    θέση  σε   λειτουργία,  την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας,
την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων, την αποκατάσταση  οιασδήποτε βλάβης συσκευών και μηχανημάτων,
την  προληπτική  συντήρηση  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  ΙΙ  της  παρούσας,  καθώς  επίσης  οποιεσδήποτε
βελτιώσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. των εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα,  για  ό,τι   αφορά  στις  κεντρικές  εγκαταστάσεις,  στόχος  είναι  η  πλήρης  και  αδιάλειπτη  παροχή
(ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος) ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού  χρήσεως  κρύου  και
ζεστού,  νερού  θέρμανσης,  ατμού,  κλιματισμένου  αέρα,  νερού  πυρόσβεσης,  επεξεργασία  νερού  (αποσκλήρυνση,
ώσμωση), παροχέτευσης  ιατρικών  αερίων, κλπ. σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες). 

Επίσης περιλαμβάνεται η  σωστή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία όλων των  κυκλωμάτων  ασθενών  ρευμάτων.

Στους  χώρους  του  Νοσοκομείου  θα  πρέπει  να   εξασφαλίζεται,  πλην  των  ανωτέρω, και  η  διατήρηση  σε  καλή
κατάσταση  των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, των υδραυλικών  παροχών  και  αποχετεύσεων, τοπικών  στοιχείων
κλιματισμού     (air  condition,  fan-coil units),  σωμάτων  κεντρικής  θέρμανσης   και   γενικότερα  κάθε  στοιχείου
ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης-εξοπλισμού  στους χώρους  του  Νοσοκομείου.

Γενικώς,  στην  ευθύνη  του  αναδόχου  περιλαμβάνεται   η  τεχνική  υποστήριξη: 
Α) των  μηχανημάτων – δικτύων Ή/Μ εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού,
Β) των εγκαταστάσεων – δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων.

To σύνολο των Ήλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (H/M), των μηχανημάτων και συσκευών του  Νοσοκομείου
είτε  εντός  των  κτιρίων  που λειτουργούν ή  θα  λειτουργήσουν  μέσα  στον  χρόνο  ισχύος  της  σύμβασης,  είτε  εκτός
αυτών περιγράφεται ως  ακολούθως:

Α. Μηχανολογικές  Εγκαταστάσεις  και  μηχανήματα.
α.  ΑΤΜΟΥ (  Εγκαταστάσεις  λεβητοστασίου,  ατμολέβητες  ή  ατμογεννήτριες,   δίκτυα  ,  δοχεία   συμπυκνωμάτων,
εναλλάκτες,  αντλίες,  βάνες,  φίλτρα,  ατμοπαγίδες,  κλίβανοι  αποστείρωσης,  πλυντήρια,  πρέσες,  στεγνωτήρια,
σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.)
β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.)
γ.  ΥΔΡΕΥΣΗΣ    (Κρύα-ζεστά   νερά,  δεξαμενές,   πιεστικά   συγκροτήματα,  αποσκληρυντές,  χλωριωτές,  αντλίες,
κυκλοφορητές  με  τους  ηλεκτροκινητήρες  τους, δίκτυα, boilers  κλπ.)
δ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ  (Δίκτυα ,συστήματα  αυτόματου  ποτίσματος, κλπ.)
ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Λυμάτων πάσης φύσεως και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις , κλπ.)
στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές  φωλιές, πυροσβεστικά  συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί.)
ζ.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  (Μηχανοστάσια,   δίκτυα,   κυκλοφορητές,  αντλίες,  εξαεριστήρες,  αεραγωγοί,
μονώσεις, στόμια,  κεντρικές κλιματιστικές  μονάδες, αυτόνομα κλιματιστικά, fan – coils, air conditioners κάθε είδους,
κλπ.).
η.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (  Μηχανοστάσια,  δίκτυα,  κυκλοφορητές,  αντλίες,  θερμαντικά   σώματα,
ατμοπαγίδες ,λέβητες).
θ.  ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια,  ψυκτικές  μηχανές  –συμπιεστές,  εξατμιστές,  συμπυκνωτές,  βαλβίδες,  αυτοματισμοί  -,
ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες  ,ψυγεία  κάθε  τύπου, τράπεζες  αίματος, κλπ.)
ι.  ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές  υγρού  οξυγόνου, γεννήτριες οξυγόνου με τους αεροσυμπιεστές, δίκτυα,
λήψεις, μεγάλες φιάλες  διανομής κλπ.)
κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ  ΑΖΩΤΟΥ  ( κέντρο  διανομής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες  διανομής κλπ.)



λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα ,υποσταθμοί ,λήψεις κλπ.)
μ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.)
ν.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΥΔΑΤΟΣ  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δίκτυα,  δεξαμενές,  αποσκληρυντές,  συσκευή αντιστρόφου
οσμώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.).
ξ.   ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ο. ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ  ΕΓΚ/ΣΗ  ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς  μηχανολογική, κλπ.

Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά – Ασθενή — Μηχανήματα.
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με βοηθητικά συστήματα
ασφαλείας ,πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΉ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήματα διόρθωσης συνφ,
συστήματα γείωσης, αυτοματισμοί, κλπ.)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΖΕΥΓΗ (μετά  των  βοηθητικών  τους  εγκαταστάσεων,  π.χ.  πίνακες
αυτοματισμών ,δεξαμενές πετρελαίου Ή/Ζ)
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισμός –κίνηση- πίνακες κλπ.)
4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες,  πυρανιχνευτές,  αυτόματης  κατάσβεσης,  πυροσβεστικό  συγκρότημα,  μόνιμα
συστήματα  κλπ.).
5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: συνδέσεις κλπ.
6. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις.
7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  (κατανεμητές, δίκτυα  εσωτερικά, τηλεφωνικές  συσκευές).
8. ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ—ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΡΟΛΟΓΙΩΝ
10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  U.P.S.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
12. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
13. ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Η  ΜΗΧΑΝΗΜΑ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς  ηλεκτρολογική  ή
ηλεκτρονική (εκτός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού).

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων του Αναδόχου της
σύμβασης,  ο  οποίος  όμως  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  εκπαιδευμένο  προσωπικό  για  τους  αναγκαίους
απεγκλωβισμούς. 

Ή προς ανάθεση υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
50710000-5 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου».

Ή  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  211.792,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 170.800,00€,  ΦΠΑ 24%: 40.992,00€).

«Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των Ή/Μ εγκαταστάσεων του γενικού νοσοκομείου Λευκάδας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ  - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ με CPV:50710000-5

Α/Α

ΜΉΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ &

ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΉΤ

Α

(ΜΉΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΉ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣ

ΉΣ ΜΉΝΙΑΙΑ

ΣΕ €

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣ

ΉΣ ΧΏΡΙΣ

Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΉΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΉ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏ

ΣΉΣ

ΣΕ €

Μ1 Δεξαμενή  νερού

χρήσης  Δεξαμενή

νερού

πυρόσβεσης.

Αντλητικό

συγκρότημα

9 888.91 8.000,25 24% 1920,06 9.920.31



ύδρευσης-

άρδευσης   δίκτυα

εγκαταστάσεις.

Αντλητικό

συγκρότημα

πυρόσβεσης-

δίκτυα

εγκαταστάσεις

Μ2

Ατμογεννήτριες.

Λέβητες

Καυστήρες

Εναλλάκτες  ατμού

–ατμού  Δοχείο

συμπυκνωμάτων.

Δοχείο

στρατσώνας.

Δοχείο

πληρώσεως.

Θερμαντήρες

παραγωγής ζεστού

νερού.

Κυκλοφορητές

ανακυκλοφορίας

ζεστού  νερού

χρήσεως.  Δοχεία

διαστολής.

9 2133.33 19.199,97 24% 4.607,99 23.807,96

Μ3 Αποσκληρυντής

ύδατος. Απιονιστές

ύδατος.

Κυκλοφορητές

ζεστού  νερού

θερμάνσεως.

Ψύκτες

παραγωγής

παγωμένου νερού.

Κυκλοφορητές-

αντλίες

παγωμένου νερού.

Κεντρικές

Κλιματιστικές

Μονάδες.  FCU.

Ανεμιστήρες

9 2311,11 20.800 24% 4992 25.792



απαγωγής

Μ4

Εγκαταστάσεις

διαχείρισης-

επεξεργασίας  –

τελικής  διάθεσης

λυμάτων,

Δεξαμενές

αντλιοστάσια

δίκτυα λυμάτων.

9 933,33 8.399,97 24% 2015.99 10.415,96

Μ5

Κέντρο  οξυγόνου.

Κέντρο

πρωτοξειδίου  του

Αζώτου.  Κέντρο

παραγωγής

ιατρικού  αέρα.

Κέντρο   κενού.

Κέντρο παραγωγής

βιομηχανικού

αέρα.  Γεννήτριες

Ο2

9 988,88 8.899,92 24% 2135,98 11.035,9

Μ6

Σύστημα

χλωρίωσης.

Σύστημα

αντιστροφής

όσμωσης  –

παραγωγής  νερού

για Τεχνητό Νεφρό

και  αποστείρωση.

Εγκαταστάσεις  –

Εξοπλισμοί

Πλυντηρίων-

Κουζίνας

9 1.422,22 12.799,98 24% 3071,99 15.871,97

Μ7 Κάθε  άλλη

εγκατάσταση  ή

μηχάνημα  ή

συσκευή  ή

δικτύωση  ή

εξάρτημα  παντός

είδους εξοπλισμού

που

χαρακτηρίζεται

σαφώς

9 1.777,77 15.999,93 24% 3839.98 19.839,91



μηχανολογική

εργασία  και  δεν

αναφέρεται  στα

ανωτέρω.  Εκτός

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ M1-M7 ΠΡΟ Φ.Π.Α: 94.100,02€

Φ.Π.Α. 24%: 22.584,00€

                                                                                                                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ M1-

M7: 116.684,02€

ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ & ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ

Α/
Α

ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ &

ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΉΤ

Α

(ΜΉΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΉ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣ

ΉΣ ΜΉΝΙΑΙΑ

ΣΕ €

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙΏΣ

ΉΣ ΧΏΡΙΣ

Φ.Π.Α.

ΣΕ €

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΉΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α. ΣΕ

€

ΣΥΝΟΛΙΚΉ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΉΜΙ

ΏΣΉΣ

ΣΕ €

Ή1

Γενικός  Πίνακας

Μέσης Τάσεως. Τρείς

(3)  Μετασχηματιστές

ισχύος  1.600

KVA/τεμάχιο.  Γενικός

Πίνακας  Χαμηλής

Τάσεως.  Δύο  (2)

Ήλεκτροπαραγωγά

Ζεύγη.  Σύστημα

Αδιάλειπτης

Λειτουργίας  (  UPS  )

Ιατρικών Χώρων
9 2.133,33 19.199,97

24% 4.607,99 23.807,96

Ή2 Γενικοί  πίνακες

κινήσεως.  Γενικοί

Πίνακες  Φωτισμού

Ασφαλείας.  Γενικός

φωτισμός  .  Πρίζες-

Διακόπτες.  Ειδικός

φωτισμός

χειρουργείων  και

λοιπών  χώρων.

Γενικοί  και  μερικοί

9 2.444,44

21.999,96



ηλεκτρικοί  πίνακες

ορόφων.

Εγκαταστάσεις  και

αυτοματισμοί  που

εξυπηρετουν

μηχανολογικές

εγκαταστάσεις  και

μηχανήματα 24% 5.279,99 27.279,95

Ή3

Συστήματα

Πυρανίχνευσης-

Πυρόσβεσης
9 1.711,11 15.400

24% 3.696 19.096

Ή4 Εγκαταστάσεις

Ισοδυναμικής

Προστασίας.

Εγκαταστάσεις

Αντικεραυνικής

Προστασίας.

Σύστημα τηλεφώνων-

data.  Συστήματα

ενδοσυνεννόησης  –

θυροτηλεφώνων-

κλήσης  αδελφής-

προτεραιότητας.

Συστήματα

τηλεόρασης-

ρολογιών-

Συναγερμού  κλοπής-

προειδοποίησης.

Καλωδιώσεις  -

επεκτάσεις  -

εγκαταστάσεις  νέων

γραμμώνδικτύων

που  αφορούν

επεκτάσεις

τροποποιήσεις

εγκαταστάσεις  νέων

9 1320 11.880



συστημάτων ,συσκευ

ών και μηχανημάτων

Ήλεκτρομηχανολογικ

ού  αντικειμένου  Ια

τροτεχνολογικού

εξοπλισμού  και
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9 913,33      8.220.06

         24% 1.972,81 10.192,87

ΣΥΝΟΛΟ H1-H5 ΠΡΟ Φ.Π.Α: 76.699,99€

Φ.Π.Α. 24%: 18.407,99€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ H1-H5: 95.107,98€

ΣΥΝΟΛΟ M1-M7/H1-H5 ΠΡΟ Φ.Π.Α: 170.800,00€



Φ.Π.Α. 24%: 40.992,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ M1-M7/H1-H5: 211.792,00€

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  ανοικτή  διαδικασία  του  άρθρου  27  του  ν.  4412/16  (ανοικτός  ηλεκτρονικός

διαγωνισμός κάτω των ορίων).

Ή παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών.

Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή αυτής και ανάρτησή της στο ΚΉΜΔΉΣ.

Ή σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν Λευκάδος.

 Ή δαπάνη για την  εν λόγω σύμβαση βαρύνει  την με  Κ.Α.Ε.  0879αν  σχετική πίστωση του  προϋπολογισμού  του
οικονομικού έτους 2021, με σχετική πρόβλεψη για πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 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.
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

 Το  ποσό  αυτό παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  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%.

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

ΚΑΕ Τίτλος Κ.Α.Ε Αρ. Δεσμεύσης (ΑΔΑ) Συνολικό ποσό

0879αν

ΥΠΉΡΕΣΙΏΝ
ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΏΝ

311/654Σ4690ΒΧ-Ψ2Ζ 211.792,00€



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
8% επί του καθαρού ποσού.

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών,
επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή
κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας.

 Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για αντικατάσταση
φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν  αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης.

Σχετικό  πρόγραμμα  για  την  προγραμματισμένη  προληπτική  συντήρηση  θα  δοθεί  στον  Ανάδοχο  από  την
Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της σύμβασης.

Από  την  άλλη  πλευρά η  επισκευαστική  συντήρηση  αφορά τη  συνεχή  παρακολούθηση  της  εγκατάστασης  και  την
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ    ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ  

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέσει  το  απαιτούμενο από την διακήρυξη  προσωπικό, το οποίο
θα  συνεργάζεται  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει  το Νοσοκομείο, λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο  για  την
εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών  συντήρησης  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  επιβλέπουσας υπηρεσίας, των
κατασκευαστών,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  επιστήμης,  τους  κανονισμούς  του  Ελληνικού κράτους,  τις
διατάξεις  των  Οργανισμών  Κοινής  Ώφέλειας, ΔΕΉ,  ΟΤΕ,  ΔΕΥΑ  κλπ.  ή  συμπληρωματικά  τους  κανονισμούς  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Στην  ευθύνη  του  προσωπικού  του   Αναδόχου,  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  Νοσοκομείου, ανήκει  η
συντήρηση  και  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων, εντός  των πλαισίων  που  καθορίστηκαν  στο  Παράρτημα Ι.



Το  προσωπικό  του  Αναδόχου θα  τηρεί  όλους  τους  κανόνες  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
της αναθέτουσας αρχής, θα  εκτελεί  τις  απαραίτητες  εργασίες για  την  πρόληψη  ζημιών, θα  επισκευάζει  και  θα
αποκαθιστά  την  λειτουργία  σε  περιπτώσεις  βλαβών.  

Γενικότερα  το  προσωπικό  του  Αναδόχου  είναι  υποχρεωμένο  να  εκτελεί  όλες  τις  εργασίες  και  ενέργειες  εκείνες
που   απαιτούνται  για   την   σωστή   συντήρηση   και   λειτουργία   των  εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού του
Νοσοκομείου.

Διευκρινίζεται  ότι  τo  Προσωπικό  του  Αναδόχου,  μαζί  με  το  Τεχνικό  Προσωπικό  του  Νοσοκομείου,  θα  αποτελεί
ένα  ενιαίο  λειτουργικά  σύνολο για  την  συντήρηση και  λειτουργία  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού του  Νοσοκομείου,  και  γενικά  θα  συμβάλει  στην  τεχνική  υποστήριξη του Νοσοκομείου υπό την
Διοίκηση και καθοδήγηση της  Διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία είναι και αρμόδια για την επίβλεψη και διαπίστωση
της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της Σύμβασης. 

Ο  μηχανικός  (ΠΕ)  θα  έχει  ρόλο  συντονιστή  με  πλήρη  αστική  και  ποινική  ευθύνη  για  τη  λειτουργία  των  Ή/Μ
εγκαταστάσεων. Το σύνολο του προσωπικού του αναδόχου θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του.

Ο  συντηρητής  κτιρίου  θα  συνεργάζεται  και  θα  βοηθάει  τους  υπόλοιπους  τεχνικούς  όταν  παρίσταται  ανάγκη.  Θα
καλύπτει πέντε βάρδιες την εβδομάδα σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που κάποια βάρδια στους ηλεκτροτεχνίτες δεν καλύπτεται λόγω άδειας η οποιασδήποτε άλλης αιτίας με
φυσική παρουσία θα καλύπτεται  με  on calll  υπηρεσία ενός εκ των υπολοίπων.  

Το  προσωπικό  με ευθύνη  του  Αναδόχου  θα  είναι  άριστα  εκπαιδευμένο, υψηλού επιπέδου εμπειρίας και γνώσεων
και  θα  έχει  τα  απαραίτητα  εργαλεία και εξοπλισμό,  ώστε  να  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  να  επέμβει  για  την
αποκατάσταση  οποιασδήποτε  βλάβης  προκύψει.

Ο Ανάδοχος για την αμοιβή του προσωπικού του επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις και την
ισχύουσα νομοθεσία.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  της αναθέτουσας αρχής  θα  καλύπτουν  την
συντήρηση (προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ.) και  λειτουργία  των Ή/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του
Νοσοκομείου  σε  24ωρη  βάση  για  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδος. 

Ο  αριθμός των  τεχνικών  κάθε  βάρδιας  και   οι   ειδικότητες   θα  καθορίζονται   από  τις   εκάστοτε  ανάγκες
λειτουργίας  και  συντήρησης  στο  χρόνο  κάθε  βάρδιας, σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Βιομηχανική  Νομοθεσία,  με
πρόταση  της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το   πρόγραμμα   κάθε   βάρδιας  των  τεχνικών  (ονομαστικά)  του  Αναδόχου  όπως  και  κάθε  τροποποίησή  του,  θα
εκδίδεται  σε  μηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από  την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου σε ημερήσια βάση. 

Ή  προμήθεια   και  λειτουργία  σε  24ωρη  βάση  κινητών  τηλεφώνων  για  το προσωπικό του  Αναδόχου  είναι
υποχρεωτική.

Οι  Τεχνικοί  του  Αναδόχου  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  συσκευές άμεσης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα κλπ.) που  θα
χορηγηθούν  από  τον  Ανάδοχο, έτσι ώστε  όταν απαιτηθεί να εντοπίζονται άμεσα. Το  προσωπικό  επίσης  θα  είναι
ενδεδυμένο  με   στολή  εργασίας,  με  ευθύνη του αναδόχου,  που  ο χρωματισμός   της   θα  εγκριθεί   από  την
αναθέτουσα αρχή.

Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  απομακρύνει  αμέσως  κάθε  μέλος  του  προσωπικού  που  κρίνεται  ως  ακατάλληλο  ή
δείχνει  αμέλεια  ασυγχώρητη  ως  προς  τα  καθήκοντά  του  ή  συμπεριφέρεται  άπρεπα  και  να  μην  επαναπροσλάβει
τούτο  σε  οποιαδήποτε  εργασία  που  να  έχει  σχέση  με την συμβατική Υπηρεσία  χωρίς  την  συγκατάθεση  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.   Το  δικαίωμα  του νοσοκομείου   ουδόλως  απαλλάσσει   τον  Ανάδοχο  της   πλήρους
ευθύνης  του  προς  την  ποσοτική  και  ποιοτική  επάρκεια  του  προσωπικού  του.

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ήμερες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση, το παραπάνω προσωπικό
του αναδόχου θα συμμετάσχει μαζί με το προσωπικό του Νοσοκομείου σε ενιαία προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες
(πρωινή  -  απογευματινή  -  νυκτερινή  και  σε  ήμερες  αργιών),  που  θα συντάσσονται  με  ευθύνη  της  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα κοινοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο.

Μέρος του προσωπικού του Αναδόχου, θα εργάζεται και σε νυχτερινές βάρδιες, Κυριακές και αργίες. 



Ο  Ανάδοχος  οφείλει   επίσης  να  αντικαθιστά  άμεσα  οποιοδήποτε  μέλος  του  προσωπικού  του  σε  περίπτωση
απουσίας  του -  που  οφείλεται  σε  ασθένεια ή άλλες έκτακτες  περιπτώσεις απουσίας του- με  άλλο  αντίστοιχης
ειδικότητος  και  προσόντων  το  οποίο  θα  τυγχάνει  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας.
  
Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαθιστά  άμεσα  το  προσωπικό  που  απουσιάζει  στις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται  παραπάνω,  θα  ξεκινά  η  διαδικασία  έκπτωσής  του  και  ταυτόχρονα  θα  παρακρατείται  το  ποσό  των
ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ημέρα και για κάθε τεχνίτη. 

Οι ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού του αναδόχου ανά εβδομάδα - όπως καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία
- θα μπορούν να είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας (σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συντάσσεται κάθε
φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Νοσοκομείου).  Σε περίπτωση που ημέρα εργασίας συμπίπτει  με ημέρα
αργίας  ή  Κυριακή  ή  είναι  νυκτερινή  εργασία  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αμείβει  το  προσωπικό  του  με  την  νόμιμη
προσαύξηση, όπως ισχύει κάθε φορά με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία του Ιδιωτικού Τομέα η οποία θα πρέπει να
εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση της εργασιακής σχέσης αναδόχου και προσωπικού του.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει όλες τις  απαραίτητες  άδειες  του προσωπικού του, όπως καθορίζονται
από την εργατική νομοθεσία. 

Σε περίπτωση εκτάκτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Ή/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια
της λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει αδιάλειπτα  προσωπικό του μέχρι
την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά παρουσιολόγιο.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΕΕΕΣ

 

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ)
σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις: 

α. Η αναθέτουσα αρχή: 
1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία. 

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή. 

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα
που έχουμε στους Ή/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΉΔΉΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 



β. Ο οικονομικός φορέας: 

1.  Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΉΔΉΣ, να το αποθηκεύσει στον Ή/Υ του και να μεταβεί στην
ιστοσελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ
του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΉΔΉΣ. 

1. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει
ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

2. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με
χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.  Σε περιβάλλον  Microsoft Windows,  το  eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί  να
εκτυπωθεί  ως  αρχείο  PDF μέσω  του  Chrome (έχει  ήδη ενσωματωμένη  λειτουργία  εκτύπωσης  PDF).  Διαφορετικά,
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.
Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

3. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

4. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: 

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ  
 Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ

που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας: 
α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει  μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και
υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ. 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις
ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,
πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με  χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ,
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

γ.  Στην  περίπτωση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  από  κοινού  ομίλων  οικονομικών  φορέων  (λ.χ  ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού. 

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα: 
(1)   To Ε.Ε.Ε.Σ  συμπληρώνεται  και  υπογράφεται  επί  ποινή  αποκλεισμού  από  τον  εκπρόσωπο  του

οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017).
 (2)    Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2

(β-γ) του παρόντος άρθρου 
(3)   Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που

περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και
υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ. 

(4)   Ή ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του
παρόντος άρθρου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..………………., οδός ………………….………., αριθμός

………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο ..…………………., fax ……..…………..

1. Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.  18/2021 Διακήρυξη
και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά:

«Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του γενικού νοσοκομείου Λευκάδας»

Α/
Α

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α (ΜΗΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α

. ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σ

     

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Υπηρεσίες  συντήρησης  και  λειτουργίας  των  Η/Μ

εγκαταστάσεων  του  Γενικού  Νοσοκομείου

Λευκάδας για  τη  κάλυψη των αναγκών  του για

εννέα (9) μήνες.



Μ1

Δεξαμενή  νερού

χρήσης  Δεξαμενή

νερού  πυρόσβεσης.

Αντλητικό

συγκρότημα

ύδρευσης-άρδευσης

δίκτυα  εγκαταστάσεις.

Αντλητικό

συγκρότημα

πυρόσβεσης-  δίκτυα

εγκαταστάσεις

9 ..... ..... 24% ..... .....

Μ2

Ατμογεννήτριες.

Λέβητες  Καυστήρες

Εναλλάκτες  ατμού  –

ατμού  Δοχείο

συμπυκνωμάτων.

Δοχείο  στρατσώνας.

Δοχείο  πληρώσεως.

Θερμαντήρες

παραγωγής  ζεστού

νερού.  Κυκλοφορητές

ανακυκλοφορίας

ζεστού  νερού

χρήσεως.  Δοχεία

διαστολής.

9 .... .... 24% ..... .....

Μ3

Αποσκληρυντής

ύδατος.  Απιονιστές

ύδατος. Κυκλοφορητές

ζεστού  νερού

θερμάνσεως.  Ψύκτες

παραγωγής παγωμένου

νερού.

Κυκλοφορητές-αντλίες

παγωμένου  νερού.

Κεντρικές

Κλιματιστικές

Μονάδες.  FCU.

Ανεμιστήρες

απαγωγής

9 .... ..... 24% ..... ......

Μ4 Εγκαταστάσεις

διαχείρισης-

επεξεργασίας  –τελικής

διάθεσης  λυμάτων,

Δεξαμενές

αντλιοστάσια  δίκτυα

9 ..... ..... 24% ..... .....



λυμάτων.

Μ5

Κέντρο  οξυγόνου.

Κέντρο  πρωτοξειδίου

του  Αζώτου.  Κέντρο

παραγωγής  ιατρικού

αέρα.  Κέντρο  κενού.

Κέντρο  παραγωγής

βιομηχανικού  αέρα.

Γεννήτριες  Ο2

9 ..... ..... 24% ...... ......

Μ6

Σύστημα  χλωρίωσης.

Σύστημα  αντιστροφής

όσμωσης  –παραγωγής

νερού  για  Τεχνητό

Νεφρό   και

αποστείρωση.

Εγκαταστάσεις  –

Εξοπλισμοί

Πλυντηρίων-Κουζίνας

9 ..... ...... 24% .... ......

Μ7

Κάθε  άλλη

εγκατάσταση  ή

μηχάνημα  ή  συσκευή

ή  δικτύωση  ή

εξάρτημα  παντός

είδους εξοπλισμού που

χαρακτηρίζεται  σαφώς

μηχανολογική εργασία

και  δεν  αναφέρεται

στα  ανωτέρω.  Εκτός

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού

9 ...... ...... 24% ...... ......

ΣΥΝΟΛΟ M1-M7 ΠΡΟ Φ.Π.Α: .....

Φ.Π.Α. 24%: .....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ M1-M7: .....

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Α/
Α

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α (ΜΗΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σ  ΜΗΝΙΑΙΑ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α

. ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σ



Η1

Γενικός  Πίνακας

Μέσης  Τάσεως.  Τρείς

(3)  Μετασχηματιστές

ισχύος  1.600

KVA/τεμάχιο.  Γενικός

Πίνακας  Χαμηλής

Τάσεως.  Δύο  (2)

Ηλεκτροπαραγωγά

Ζεύγη.  Σύστημα

Αδιάλειπτης

Λειτουργίας  (  UPS  )

Ιατρικών Χώρων
9 ...... .....

24% ..... ......

Η2

Γενικοί  πίνακες

κινήσεως.  Γενικοί

Πίνακες  Φωτισμού

Ασφαλείας.  Γενικός

φωτισμός  .  Πρίζες-

Διακόπτες.  Ειδικός

φωτισμός

χειρουργείων  και

λοιπών χώρων. Γενικοί

και μερικοί ηλεκτρικοί

πίνακες  ορόφων.

Εγκαταστάσεις  και

αυτοματισμοί  που

εξυπηρετουν

μηχανολογικές

εγκαταστάσεις  και

μηχανήματα
9 ..... .....

24% ..... ......

Η3

Συστήματα

Πυρανίχνευσης-

Πυρόσβεσης
9 ..... .....

24% ...... ........



Η4

Εγκαταστάσεις

Ισοδυναμικής

Προστασίας.

Εγκαταστάσεις

Αντικεραυνικής

Προστασίας.  Σύστημα

τηλεφώνων-  data.

Συστήματα

ενδοσυνεννόησης  –

θυροτηλεφώνων-

κλήσης  αδελφής-

προτεραιότητας.

Συστήματα

τηλεόρασης-ρολογιών-

Συναγερμού  κλοπής-

προειδοποίησης.

Καλωδιώσεις  -

επεκτάσεις  -

εγκαταστάσεις  νέων

γραμμώνδικτύων  που

αφορούν  επεκτάσεις

τροποποιήσεις

εγκαταστάσεις  νέων

συστημάτων ,συσκευώ

ν  και  μηχανημάτων

Ηλεκτρομηχανολογικο

ύ  αντικειμένου  Ια

τροτεχνιλογικού

εξοπλίσμού  και

Πληροφορικής
9 ..... .....

24% ..... .....

Η5 Κάθε  άλλη

εγκατάσταση  ή

μηχάνημα  ή  συσκευή

ή  δικτύωση  ή

εξάρτημα  παντός

είδους εξοπλισμού που

χαρακτηρίζεται  σαφώς

ηλεκτρολογική  ή

ηλεκτρονική  εργασία

(πλήν  των  ιατρικών

μηχανημάτων,  των

ψυκτών  &  ψυγείων

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού  και

ψυκτικών  θαλάμων

9 ......

.....

24% .... .....



νεκροθαλάμων)  και

δεν  αναφέρεται  στα

ανωτέρω.

ΣΥΝΟΛΟ H1-H5 ΠΡΟ Φ.Π.Α.....

Φ.Π.Α. 24%: .....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ H1-H5:....

ΣΥΝΟΛΟ M1-M7/H1-H5 ΠΡΟ Φ.Π.Α: .....

Φ.Π.Α. 24%: ......

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ M1-M7/H1-H5: ......



Η  υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα ……………………….. (…..) μηνών

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΏΝ

    ………………………………………

   (Ήμερομηνία και υπογραφή)

Σημείωση:  Ή  παρούσα  υποβάλλεται  σε  μορφή  .pdf  στον  υποφάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς,  φέροντας  την
ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

Ήμερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..........................
,  ΑΦΜ:
……...........

(διεύθυνση) ……………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: .................

(διεύθυνση) …………………..…….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
.....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ....................................................

6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής
/

 Αναθέτοντος φορέα), η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …./…./…….. και αφορά
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα τμήμα/τα

 παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου
η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το  παραπάνω  ποσό  τηρείται  στη  διάθεσή σας  και  θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας
αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησης  σας  μέσα
σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή

Ή παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνομε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας,  στο  οποίο
επισυνάπτεται  η  συναίνεση  του  υπέρ  ου  για  την  παράταση  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  σε
συγκεκριμένο  χρηματικό  ποσό  και  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  2%  της  εκτιμώμενης  αξίας  της
σύμβασης.  Αναγράφεται ολογράφως και  σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται  ο
ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

4 όπως. υποσ. 3.

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ 

7 Εφόσον  η  εγγυητική  επιστολή  αφορά  σε  προσφορά  τμήματος/τμημάτων  της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα
στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για
το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9 ΣΉΜΕΙΩΣΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 Ν.
4412/16). 

10 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016.

11 Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που
λειτουργούν  στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'
740/28.08.1995)  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  με  την οποία και  κατέστη υποχρεωτική και  η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /

Ήμερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................…….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: …................. 

(διεύθυνση).......................…….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ................... , ΑΦΜ: ................. (διεύθυνση)......

β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση)....

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση)....
(συμπληρώνεται
με όλα τα

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ .....
σύμβασης  (τίτλος  σύμβασης)”,
σύμφωνα με

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το  παραπάνω  ποσό  τηρείται  στη  διάθεσή σας  και  θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.



(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσημείωση 3.

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, 

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης

9 Ο  καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που
λειτουργούν  στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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