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Α’  ΜΕΡΟΣ :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  

ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 
Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο 
παρακάτω νομικό πλαίσιο: 
 

1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του 
παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 
2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων) 

2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) όπου στην παρούσα γίνεται ρητή 
αναφορά σε άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν 
αναλογικά συμπληρωματικά, και κατά το μέρος που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 

3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης 
Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

5. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των 
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων 
κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της οδηγίας 75 
92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992 

6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
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7. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α). 

8. Τις διατάξεις της παρ. Ζ. του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 
A 107/9-5-2013) 

9. Το Ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007-20013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 
2013 και άλλες διατάξεις»  

10. Την υπ’ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-
2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης 
Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1784/1999 όπως ισχύει. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 
Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

14. Την με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφασης της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 
2007GR16UNS001). 

15. Την με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφασης της Ε.Ε. περί 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως 
αυτή ισχύει. 

16. Το Εγχειριδίο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 
4632/23.5.2008), ως ισχύει. 

17. Την με αρ. πρωτ. 136/14.01.2013 πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
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2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία 
παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του πληθυσμού» στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Εδραίωση της 
μεταρρύθμισης στον Τομέας της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας 
Υγείας του πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,3. 

18. Την με αρ. πρωτ. 1590/03.04.2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης 
με τίτλο «Πανάκεια – Δημιουργία δικτύου παροχής Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας μέσω τηλεϊατρικής», την με αρ. πρωτ. 
5492/9.12.2013 1η Τροποποίηση αυτής και την με αρ. πρωτ. 
3055/17.07.2014 2η Τροποποίηση αυτής. 

19. Την υπ’ αριθμ. 0000 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Άνοδος 
ΑμΚΕ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης 
ύψους 72.570,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια 
ιατρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, με τη διαδικασία του 
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σύντμηση 
προθεσμιών λόγω του επείγοντος. 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
από την παρούσα διακήρυξη. 
 
2) Οι προσφορές θα πρέπει να αποστέλλονται στην έδρα της 
εταιρείας Άνοδος ΑμΚΕ , Αγ. Δημητρίου 54, ΤΚ 17 341, Αγ. Δημήτριος  
μέχρι την 04/08/2014 και ώρα 12.00μ.μ. 
 
3) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
4) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 
την προαναφερόμενη διαδικασία και καταστρέφονται. 
 
5) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, 
στην προαναφερόμενη διεύθυνση, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04/08/2014 και ώρα 
12.00μ.μ. 
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Πληροφορίες αναφορικά με τους όρους της Διακήρυξης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από την Εταιρεία 
Άνοδος ΑμΚΕ, Αγ. Δημητρίου, Τ.Κ. 17 341, Άγιος Δημήτριος, τηλ.210 
9737021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9.00- 11.00.  
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://wvwv.anodos.org.gr και στην 
ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (http://www.ygeia-pronoia.gr ). 
 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν 
από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον 
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Περιφέρεια Αττικής και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 
Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος 
αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
  

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 
1) Ελληνικά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα έχοντας 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους –μέλους της Ε.Ε. και 
έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ ή χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη με τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ 
(GPA), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης. 
 
2) Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 
• Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης να καλύπτουν την απαίτηση της 
νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 
• Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο 
θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου  

http://wvwv.anodos.org.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, 
σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ 
όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί σε ορισμένη νομική 
μορφή, στην περίπτωση αυτή, η ένωση υποχρεούται να το πράξει. 
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης 
ευθύνεται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
3) Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Το έγγραφο υποβολής κοινής προσφοράς να υπογράφεται 
υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση ή από κοινό 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  
• Όλες οι συμμετέχουσες στην ένωση εταιρείες να καλύπτουν την 
απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 
• Να αναγράφεται υποχρεωτικώς η ποσότητα των ειδών και των 
υπηρεσιών ή το μέρος αυτών (επί του συνόλου της προσφοράς) που 
αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της ένωσης.  
• Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την 
εκτέλεση της σύμβασης (στην περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο). 
Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
• Οι ενώσεις φορέων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη 
νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί 
σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να 
ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί σε ορισμένη νομική μορφή, στην 
περίπτωση αυτή, η ένωση υποχρεούται να το πράξει. 
Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
περισσότερες από μια προσφορές για κάθε τμήμα του έργου. Φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση 
σε παραπάνω από μία προσφορές στο ίδιο τμήμα, αποκλείονται από το 
διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες 
συμμετείχαν. 
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Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού απαγορεύεται επί ποινή 
αποκλεισμού η αντικατάσταση ή παραίτηση μελών ενώσεων προσώπων 
ή εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
4) Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό Διαγωνιζόμενος 
εφόσον  
 
Α) Συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 
έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι 
κατωτέρω λόγοι αποκλεισμού και συγκεκριμένα εάν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος των διαγωνιζομένωνή -σε περίπτωση 
ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα στην ένωση 
οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται 
κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 
3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ηςΙουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 
ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), 
δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της 
ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης. 
στ)αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή. 

Β) Ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας 
συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας 

α)  βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό εξυγίανση ή δικαστική συμπαράσταση (αν 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις, 
β) εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
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εξυγίανση ή δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο) ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 
γ) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική 
του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί ελευθέρως με 
οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή, 
δ)  είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. 

Γ) Ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας 
συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: 

α) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 
β) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με 
την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

Δ) Ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας 
συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: 
 

α) συνιστά εξωχώρια εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 
3414/2005, 
β)  απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους 
διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή 
φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω μη εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, 
γ)  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στην παρούσα προκήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι 
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους 
συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 
και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 
κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι 
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δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα. 
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων: 
 
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του 
Κ.Π.Δ. 118/2007, και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος Ε’ της Διακήρυξης.  
 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ ΚΠ.Δ. 118/2007 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β'. 
 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 
75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία: 
 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν και να δηλώνουν για ποια/ποιες ομάδα/ες ειδών 
υποβάλουν προσφορά 
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 
του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας. 
- δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για 
αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραμμένοι 
μέχρι την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει,  
(ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
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απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 
του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007 που 
αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγησης προσφορών. 
 

γ. Τα παραστατικά εκπροσώπησης 
 
Εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου 
αναδόχου από τον διαγωνισμό.  
Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών μπορεί 
να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία 
στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
25 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα 
προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 
ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, 
η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

4.1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 
1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης 
ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 



 

  

 

 

12 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών. 
 
 

4.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, 
της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 
 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 
 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) 
του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
 
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.         
 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 
 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α 
και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν 
για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 
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ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί 
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας 
της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται 
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) 
του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 
συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 
   
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που 
συμμετέχει στην Ένωση. 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 
δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του 
αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 
 

4.3 Άλλα δικαιολογητικά:  

 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με 
το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω 
σφραγισμένο φάκελο, και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παρούσα Διακήρυξη: 
• Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
β) Εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 
118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη 
της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
γ) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 
δ) ότι αναλαμβάνει να παραδώσει το σύνολο των ειδών σε χώρο 
που θα υποδείξει η Άνοδος ΑμΚΕ, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την έγγραφή ειδοποίησή του. 
 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά, 
που αναφέρονται στα άρθρο 4.2 και 4.3 μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως 
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επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μετά 
την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς 
τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν ανά 
ομάδα ειδών. 
 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 
αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. 
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Υ» με κεφαλαία γράμματα, β. Ο αριθμός της 
διακήρυξης. 
γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.     
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
- ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, και η εγγύηση συμμετοχής 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ). 
-ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
- TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή 
απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 



 

  

 

 

17 

3. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως  
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου . 
 
5.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, ήτοι η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την 
ένσταση του άρθρου 11 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ. 2 περ. α κατά 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
ανωτέρω όρους.   
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν 
αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από 
το αρμόδιο όργανο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 
 
6.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Ο Φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή 
απόρριψης, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4. της 
παρούσας. 
 
 
6.2  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, θα περιλαμβάνει αναλυτική 
παρουσίαση των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του έργου. Στην τεχνική τους 
προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρουν και επίσης να δηλώνουν τη 
συμμόρφωσή τους σε όλους τους όρους των προδιαγραφών που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, για το τμήμα που υποβάλλουν προσφορά. 
 
6.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
1. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί 
ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ’.  
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα και ανά ομάδα 
ειδών, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 
το Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία έως και δύο ομάδες ειδών. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 
3. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 
 
6. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη συνολικά τιμή για την προμήθεια όλων των ειδών της 
ομάδας ή/και των ομάδων ειδών για την/τις οποία/ες έχει δηλώσει ότι θα 
κάνει προσφορά, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’, εφόσον 
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
1. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την 04/08/2014 και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας 
Άνοδος ΑμΚΕ (Αγ. Δημητρίου 54, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17 341), 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στην Εταιρεία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
 
2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο 
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση που θα στείλει 
η Υπηρεσία στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
 
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς 
και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3), το 
οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στην Εταιρεία. 
 
 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
5. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές με απόφαση της Επιτροπής, για την αποσφράγισή τους κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της 
Υπηρεσίας στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία της αποσφράγισης. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο 
αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή 
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τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών παραμένουν σε αυτό. 
 
6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. 
 
7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 4.2 και 4.3 
της Διακήρυξης την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την 
πρόσκληση της Εταιρείας. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 4.2 και 4.3  της Διακήρυξης λαμβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.2 και 4.3 της Διακήρυξης, 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, την 
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Εταιρείας, 
τον οποίο και αποσφραγίζει παρουσία αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση και αυτών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 
3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.2 και 4.3 
της Διακήρυξης και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρακτικό 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εις τριπλούν (3), το 
οποίο παραδίδει στην Εταιρεία και η Εταιρεία εισηγείται στην Επιτροπή 
να προχωρήσει για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη 
συνολικά τιμή σε ευρώ ανά ομάδα ειδών της παρούσας Διακήρυξης, 
όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, εκ των προμηθευτών των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που 
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ισότιμης οικονομικής προσφοράς δύναται να ζητηθούν εκ 
νέου βελτιώσεις από τους υποψήφιους αναδόχους. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, 
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου. 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία των προσφορών με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται από την διακήρυξη γίνεται με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισμού οργάνου, 
μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων οργάνου. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που 
θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α της κάθε ομάδας 
ειδών της Διακήρυξης, για την οποία υποβάλουν προσφορά. 
 
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής 
υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 5%. 
 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει 
ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο και απευθύνεται, 
(2) ο αριθμός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(5) την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδεται. 
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Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής είναι: 
 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
δ.Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς 
προμήθεια υλικά.  
ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 
στ. Τους όρους ότι: 

I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
II. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της 
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά 
ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων 
στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 
 
α. Την ημερομηνία έκδοσης 
 β. Τον εκδότη 
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
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δ. Τον αριθμό της εγγύησης 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
ζ. Τον αριθμό της σύμβασης, και τα προς προμήθεια υλικά 
η. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της  
θ. Τους όρους ότι: 

I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
II. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της 
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά 
ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου 
σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή). 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης 
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και 
νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 
6, 8 και 8α του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως και μόνο 
από τον συμμετέχοντα στην επιτροπή ενστάσεως για το διαγωνισμό και 
κατατίθονται στα γραφεία της εταιρείας Άνοδος ΑμΚΕ ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
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Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών. 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 
β) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως 
ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 
γ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των 
δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, 
εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους 
ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση 
του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα 
τους. 
Η εν λόγω απόφαση της επιτροπής ενστάσεως του διαγωνισμού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα 
από κάθε αιτία”). 
 

ΑΡΘΡΟ 12 . ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
όργανο, μπορεί να προτείνει:  
 
α. Κατακύρωση της προμήθειας. 
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του 
με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
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γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των υπό στοιχείων I και II των περ. α και β της παρ.2 του 
άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 
ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις: 

ϊ) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας 
TOU. 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την ματαίωση. 
στ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά 
ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν 
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων 
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με 
παραστατικά, ο διαγωνισμός δύναται να ματαιώνεται και 
επαναλαμβάνεται. 

 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι 
παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με τη μία αυτή 
προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
 
Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 
α. Τα προς προμήθεια είδη 
β. Την ποσότητα 
γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της 
διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη 
διακήρυξη,  
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
1. Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την υπογραφή του 
εγγράφου της σύμβασης που ακολουθεί. 
2. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή 
ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο 
δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει 
να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 
δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του 
έργου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα γίνει σε χώρους της Εταιρείας 
Άνοδος ΑμΚΕ, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Εταιρείας 
Άνοδος ΑμΚΕ, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας του υλικού που αφορά η 
παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια 
διακόπτεται με απόφαση της Επιτροπής της Εταιρείας, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση του συνόλου των 
υπό προμήθεια ειδών και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με την έκδοση 
σχετικής επιταγής. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
 
-Τιμολόγιο πώλησης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 
 -Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών 
 -Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 16 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
 
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 
της Επιτροπής, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ 
αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παράδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 
υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Εταιρείας, β. Συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της 
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από 
τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή 
είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του 
Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 
δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος 
του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα εκτέλεση παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 
έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται 
να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την 
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ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 
από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
5. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου 
αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την  
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται 
μεταξύ της Εταιρείας Άνοδος ΑμΚΕ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση, το 
κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’). Η 
Εταιρεία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση 
του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση 
της προσφοράς του αναδόχου. 
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί 
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην 
τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον. 
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που 
παραδόθηκε 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Εταιρείας ΆΝΟΔΟΣ ΑμΚΕ και του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην 
Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα 
να αναφύονται μεταξύ τους.  
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ . ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



 

ΟΜΑΔΑ A  
ΠΡΟΪΌΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Αιματολογικός Αναλυτής 22 παραμέτρων
αντιδραστήρια για 2000 εξετάσεις άιματος 

1 

Αξιόπιστο λευκοκυτταρικό τύπο 5 πληθυσμών σε
και σε τριχοειδικό προαραιωμένο αίμα. 

 

Δυνατότητα ανάλυσης τριχοειδικού προαραιω
δείγματος. 

 

Πολύτιμη πληροφόρηση με διαγνωστική αξία (Imm
Granulocytes και High Fluorescence Lymphocytes) 

 

Ελάχιστο απαιτούμενο όγκο 20 ml  
Ελάχιστους απαιτούμενους καθαρισμούς  
Δυνατότητα ανάλυσης CBC ή CBC +DIFF  
Εύχρηστο ελληνικό menu  
Δυνατότητα ανάλυσης ανοικτών και κλειστών φιαλ  
Ταχύτητα ανάλυσης 60 δειγμάτων /ώρα.  
Φορητός Έγχρωμος Υπέρηχος 1 

Οθόνη LCD 15" με ανάλυση υψηλής ευκρίνειας  
2 Θύρες εισόδου με πολλές επιλογές κεφαλών : C
^Phased, Linear, Transvaginal, Transrectal, Bi-
TEE, Endoscopic, Intraoperative, 4D 

 

Κεφαλές εύρους φάσματος συχνοτήτων από 1.
15ΜΗζ 

 
Τρόποι απεικόνησης Β/2Β/ 4Β/ Μ/ ΤΗΙ/ CFM/
DirPDI/ PW/ HPRF / CW 

 

Τραπεζοειδής απεικόνηση  
Πανοραμική απεικόνηση  
Compouding imaging  
μ- Scan : speckle reduction imaging  
M- Tuning : Βελτιστοποίηση εικόνας με το πάτημ
κουμπιού 

 

Κλινικές εφαρμογές : Καρδιολογία, Γυναικο
μαιευτική, Γενικής ιατρικής, Αγγειοχειρου
Ουρολογία, Ακτινολογία 

 

  
Ψηφιακό Σπιρόμετρο με σύνδεση σε υπολο
μέσω USB και λογισμικό χρήσης & οξυμετ
τουρμπίνα πολλαπλών χρήσεων 

2 

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB  
Εξετάσεις εισπνοής και εκπνοής  
Μέτρηση και εμφάνιση 41 παραμέτρων  
Καμπύλες Όγκου/ Χρόνου, Ροής/Όγκου  
Εκτίμηση ηλικίας πνεύμονα και ερμηνεία των  
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αποτελεσμάτων σύμφωνα με ATS, BTS - NICE ή En  
Δείκτης μάζας σώματος και αποτέλεσμα δύσπνοιας  
Μεγάλη βάση δεδομένων για διαχείρηση του α
των ασθενών και αποθήκευσης των εξετάσεων του

 

Πλήρης με όλα τα αξεσουάρ σε σκληρή θήκη μεταφ  
Λογισμικό για αρχειοθέτηση, διαχείρηση και εκτ
δεδομένων και εξετάσεων ασθενών 

 

Εκτυπώνει πλήρως την κάθε εξέταση μέσω του Η/Υ  
Εξαγωγή δεδομένων σε PDF, MS WORD, EXCEL, X  
  
Ανταλλακτικά σπιρόμετρου 24 
Χάρτινα επιστόμια( πακέτο των 100)  
  
Ψηφιακό Στηθοσκόποιο 2 

Κώδωνας πολλαπλών εφαρμογών, κατάλληλος για
τους ασθενείς 

 

Μικρός αισθητήρας (διαμέτρου 15χιλ) για εύκολη 
σε βρέφη και παιδιά ή σε δύσκολες περιοχέ
καρδωτιδική αρτηρία) 

 

Εργονομικά σχεδιασμένο επιστήθιο τμήμα για ε
χειρισμό με το ένα χέρι και αποφυγή τυχόν δυσ
από τον ασθενή 

 

Μεμβράνη με τεχνολογία μείωσης θορύβων τριβής  
Στεφάνη και μεμβράνη κώδωνα που δεν παγώνο
ασθενή 

 

Ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας  
Ενίσχυση ήχου εώς και 24 φορές  
Ανθεκτικός μεταλλικός κώδωνας  
Δυνατότητα ηχογράφησης και μεταφοράς ηχώ
υπολογιστή 

 

Λογισμικό ανάλυσης ήχου με τις 
δυνατότητες:Απεικόνηση και εκτύπωση 
φωνοκαρδιογράφημα, Αναπαραγωγή υψηλώ
χαμηλών συχνοτήτων ή και των δύο μαζί, Αναπαρ
της εγγραφής σε αργή ταχύτητα 

 

Αποθήκευση πληροφοριών του κάθε ασθενούς  
  
Φορητή συσκευή Holter Ρυθμού για 
παρακολούθηση και διάγνωση καρδ
παθήσεων και αρρυθμιών σε περιπατ
ασθενείς, που πραγματοποιείται με την καταγ
και ανάλυση της καρδιακής τους δραστηριό

2 

  
Καρδιογράφος 2 
Καταγραφή καρδιογραφήματος 12 καναλιών και αρ  
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καταγραφών των ασθενών  
Μετατροπή σε test κοπώσεως  
Ταυτόχρονη καταγραφή 12 απαγωγών, ανάλυση
VCG, QT, Spectrum EGG συχνότητας με 2 μεθ
μέτρησης : AUTO/MANUAL 

 

Δυνατότητα εύκολου καρδιογραφήματος σε παιδ
νεογνά μέσω ειδικού adaptor για αυτοκό

 

Αυτόματη διάγνωση και ανάλυση καρδιογραφ
σύμφωνα με CSE Database 

 

Ανάλυση HRV σε 30-360 δευτερόλεπτα  
Εξαγωγή του καρδιογραφήματος σε PDF, WORD, 
άμεση εκτύπωση 

 

Ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχείρησης εγγραφ
ισχυρή βάση δεδομένων 

 

Σύνδεση με με Η/Υ μέσω θύρας USB Μεγάλο
αποθήκευσης και διαχείρησης δεδομένων 

 

Ισχύς λειτουργίας 5V συνεχές ρεύμα από θύρα US  
Ρυθμός δειγματοληψίας καρδιογραφήματος : 1000  
Μετατροπέας 12ΒΙΤ από αναλογικό σε ψηφιακό  
  
Πιεσόμετρο 2 

  
Θερμόμετρο  2 

  
ΟΜΑΔΑ Β  
Φορητοί Η/Υ .  2 

  
Σταθεροί Η/Υ 12 
Midi tower  
Επεξεργαστής INTEL CORE 15 sta 3.10 GHz  
Μέγεθος μνήμης 8 GB DDR3 1333 MHz  
Σκληρός δίσκος 1TB  
Κάρτα φραφικών AMD 7770 1Gb  
Μητρική INTEL B85M  
Τύπος Δικτύωσης Gigabit Ethernet  
Ταχύτητα δικτύου 10/100/1000 Mbps  
Wireless Lan (802.1 la/b/g/n)  
Κανάλια ήχου 5.1  
Οπτικό μέσο DVDRW DOUBLE LAYER  
Τροφοδοτικό 550 W  
Λειτουργικό σύστημα WINDOWS 8.1 64 bit  
  
Ηχεία 4 
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Web camera 6 
Ανάλυση φωτογραφίας 15.0 megapixels  
Ανάλυση Βίντεο 1920 *1080 p  
Focus Auto focus  
Face tracking  
Μικρόφωνο ενσωματωμένο  
Ευρυγώνιος φακός  
Φίλτρο μείωσης θορύβου  

 
 
Επιτρέπεται η κατάθεση οικονομικής προσφοράς μόνο για όλα τα είδη 
του παραπάνω πίνακα 
 
Επιτρέπεται η κατάθεση οικονομικής προσφοράς μόνο για όλα τα είδη 
του παραπάνω πίνακα ανά ομάδα. Οι Συμμετέχοντες θα δηλώνουν με 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
ότι η υποβληθείσα προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τις 
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα τοποθετηθεί επί ποινής απόρριψης, 
στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, στον οποίο θα εμπεριέχονται 
συμπληρωμένοι οι ως άνω πίνακες συμμόρφωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από τους συμμετέχοντες 
(φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κ.α. εφόσον είναι διαθέσιμα). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας........................................  
Κατάστημα .............................................  
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ     

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ........................ΕΥΡΩ.....................  
 
• Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ... υπέρ της εταιρείας (πλήρης 
επωνυμία) .................................................................  Ταχυδρομική Δ/νση 
..........................................................για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
επαναληπτικό διαγωνισμό της .......................  για την προμήθεια ιατρικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων, της/τωνΟμάδας/ων ...........................  της υπ' 
αριθμ ............../ ............Δ/ξή σας. 
• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν 
είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο  
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
° Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
• Η παρούσα ισχύει μέχρι την ......................................................................  
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
  
 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

Αιματολογικός Αναλυτής 22 παραμέτρω
αντιδραστήρια για 2000 εξετάσεις άιματος 

1   

Φορητός Έγχρωμος Υπέρηχος 1   

Ψηφιακό Σπιρόμετρο με σύνδεση σε υπο
μέσω USB και λογισμικό χρήσης & οξυμ
τουρμπίνα πολλαπλών χρήσεων 

2   

Ανταλλακτικά σπιρόμετρου 24   

Ψηφιακό Στηθοσκόπιο 2   

 Φορητή συσκευή Holter Ρυθμού γ
παρακολούθηση και διάγνωση καρ
παθήσεων και αρρυθμιών σε περιπα
ασθενείς, που πραγματοποιείται μ
καταγραφή και ανάλυση της καρδιακή
δραστηριότητας τους σε 24ωρη βάση. 

2  

 

Καρδιογράφος 2   

Πιεσόμετρο 2   

Θερμόμετρο 2   

Φορητοί Η/Υ 2   

Σταθεροί Η/Υ 1   

Ηχεία 4   

Web camera 6   

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ  

Ημερομηνία .........  Υπογραφή και Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ /2013 

«Προμήθεια ιατρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων στην Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ» 

Στην Αθήνα σήμερα ...... ημέρα ..................  του έτους 2014, 
οι 
υπογράφοντες, την παρούσα αφενός η Εταιρεία Άνοδος ΑμΚΕ, που 
εδρεύει στον Αγιο Δημήτριο, Αγ. Δημητρίου 54, Τ.Κ 17 341 , με 
Α.Φ.Μ. 999958243 και Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και 
εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο της Εταιρείας και αφετέρου 
ο/η κ. 
............  φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η 
εταιρεία ......  με την επωνυμία «................................» με δ.τ. 
«........... » που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ  τηλ. 
...... .................. φαξ .................... ............................  με 
Α.Φ.Μ ................. & Δ.Ο.Υ................  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ ... (ονοματεπώνυμο 
εκπροσώπου), 
που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας και με 
το από ... Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), 
συμφώνησαν και έκαναν 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 0000 απόφαση της Επιτροπής, 
κατακυρώθηκε στον προμηθευτή 
«................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Δημόσιου 
Ανοικτού 
Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ιατρικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων», 
Διακήρυξη 0000, και συγκεκριμένα η προμήθεια ................
................................................. .........,......................  στην 
τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που 
προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους 
ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η 
«.................................................... » όπως αυτό αναφέρεται 
αναλυτικά παρακάτω:
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   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

    

    

    

    
    

    
    
    
    
    

    

    
    

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ  
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                   www.ygeia-        
                   pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους πίνακες συμμόρφωσης που κατέθεσε ο ανάδοχος με την τεχνική 
προσφορά του, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και 
υπογραφόμενοι από τα δύο μέρη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της υπογραφής της. Η παράδοση 
του συνόλου των ειδών θα γίνει σε χώρους της Εταιρείας Άνοδος ΑμΚΕ 
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Επιτροπή για την ημερομηνία 
παράδοσης - παραλαβής, και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα 
(30) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Εταιρείας, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς 
η ανάγκη προμήθειας του υλικού που αφορά η παρούσα διακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια διακόπτεται με 
απόφαση της Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση του συνόλου 
του υπό προμήθεια υλικού και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, υπό την προϋπόθεση της προηγουμένης προσκόμισης από 
τον ανάδοχο 
των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

- Τιμολόγιο πώλησης για το σύνολο του υπό προμήθεια υλικού 
- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 
υλικών 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αρμόδια για παραλαβή της προμήθειας είναι η Τριμελής Επιτροπή 
παραλαβής υλικών, εργασιών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
0000 Απόφαση της Εταιρείας Άνοδος ΑμΚΕ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 



 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον 
ανάδοχο η με αριθμό 
.............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού €, 
απεριορίστου 
ισχύος, της .....Τράπεζας. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεταιμετάτην οριστικήποσοτικήκαιποιοτική
 εκτέλεση 
των υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια 
επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον νόμο 2286/95 και 
το Π.Δ. 118/2007. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010, 
Ν. 2286/95, του άρθρου 100 παράγραφος 3 του Π.Δ. 30/96, του 
Π.Δ.118/2007, του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, τους όρους της με αρ. 
7/2012 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς (τεχνική και οικονομική) 
του αναδόχου. ^ 
Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε 
στους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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