
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆IΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 26/2019 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/09/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23/09/2019 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Περιοχή Ασωµάτων, ΤΚ 59100 

Βέροια 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 50700000-2 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS GR121 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Γ.Ν. Ηµαθίας - Υ.Μ. Βέροιας:   8.450,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ Γ.Ν. Ηµαθίας - Υ.Μ. Βέροιας:   10.478,00 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  12 µήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 11/09/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

11/09/2019 

 



  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

3. Τ.Ε.Υ.∆. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Περί Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, 

όπως ισχύει σήµερα 

1.3 του Ν.3580/2007 «Προµήθειες  Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.4 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα 

εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

1.7 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 

εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς 

Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

1.10 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων 

και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο 

Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και 

1.11 του Ν. 4497/2017, άρθ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του                             

Ν. 4412/2016. 

1.12 του Ν. 4605/2019 (Α΄52) περί τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/2016 – προσθήκη νέων 

άρθρων. 

1.13 του Ν. 4608/2019, άρθ. 33 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/25-4-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 

και 

1.14 του Ν. 4609/2019, άρθ. 56 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α΄/3-5-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016. 



  

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των 

συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2 το αριθµ. πρωτ. 4661/14.9.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας που αφορά 

την αριθµ.88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά µε την αρµοδιότητα της ΕΠΥ 

να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016. 

2.3 την υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε 

θέµα : «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.4 την υπ’ αριθµ 31/2017 απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) µε θέµα: 

Συµβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235(Βιβλίο II) του Ν.4412/2016. 

2.5 την υπ’ αριθµ. 19/28.08.2019 (Θέµα 1ο) Πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                    

του Γ.Ν. Ηµαθίας για έγκριση, σκοπιµότητας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, τεχνικών 

προδιαγραφών, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση των 

Συστηµάτων Επεξεργασίας και ∆ιανοµής Επεξεργασµένου Νερού στην Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας, σχεδίου διακήρυξης και ορισµού επιτροπής 

αξιολόγησης. 

2.6 την υπ’ αριθµ. 1246 µε αριθµ. πρωτ. 10976/10-09-2019 (Α∆Α: Ω5Μ∆4690Β7-Ω1Φ)  Απόφαση 

Νοµικής ∆έσµευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), 
την ετήσια συντήρηση των Συστηµάτων Επεξεργασίας και ∆ιανοµής Επεξεργασµένου Νερού στην 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας - (CPV 50700000-2)». 

 

Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 10.478,00€ µε Φ.Π.Α. 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 23 Σεπτεµβρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00, στην 

αίθουσα του Γραφείου Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας, από 

αρµόδια επιτροπή.   

 



  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας, 

∆ιεύθυνση Περιοχή Ασωµάτων, ΤΚ 59100, Βέροια, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23313-51157, 23313-51314, 

µέχρι την 23/9/2019 και ώρα 13:00 (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή 

αποστέλλονται).  

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την 

παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς 

να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισµοί 

 δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε τις 

οικείες διατάξεις:  

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.). Συµπληρώνεται µέσω της ειδικής 

πλατφόρµας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ όπου δίνεται 

η δυνατότητα για την σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(ΤΕΥ∆). Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του 

οικονοµικού φορέα (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 



  

 

διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.). Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του έκδοσης έως 30 ηµέρες πριν την υποβολή του, ή το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.  

 

β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη 

συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  (π.χ. 

δήλωση συµµόρφωσης κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά µε την 

παραγωγική και εµπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που 

τεκµηριώνουν την ικανότητα του προµηθευτή για την καλή εκτέλεση της σύµβασης (π.χ. 

Παραδόσεις, Συµβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 

του πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και 

τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

 

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

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 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. 

 

 

γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 

οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα(εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το 

δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί 

ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:  

 Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της 



  

 

αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή 

ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για την υπό ανάθεση υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται 

αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β’. 

 Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής 

αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην προσφορά 

θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι υπό 

ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκοµείο.  

 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση 

της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου των 

υπηρεσιών βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των 

υπηρεσιών και την αποπληρωµή τους. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική 

τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα 

δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.  

Σηµειώνεται ότι, αν έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι 
προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύµφωνα µε το ΤΕΥ∆ οι οποίες επήλθαν ή για 
τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες / 
υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί το Nοσοκοµείο σχετικά και το αργότερο µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Αναλυτικά: 

α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 

πριν την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 

για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη σε βάρος των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2) Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό 

πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και δεν 



  

 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

3)    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του ή είναι έκδοσης 3µήνου πριν την υποβολή του,  από το οποίο να προκύπτει ότι, ο 

οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 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  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, έκδοσης έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή 
του, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονοµικού φορέα σ’ αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά του, ήτοι την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. 

5) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο 

να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού 

φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω 

πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει 

συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος τους σε 

χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 

β)  Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 

πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

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. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου 

άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό 

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 νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα 

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 

την υποβολή τους,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες 



  

 

καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον 

διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, 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 των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

4)  Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 

διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 

από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 

της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, 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 ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονοµικό Φορέα που συµµετέχει στην 

Ένωση.  

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 
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 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 
αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως 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 
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

Αν το κράτος - µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 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 ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 

κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.  

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.  

Σχετικά µε τα έγγραφα αποδεικτικά µέσα  του άρθρου 80  του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις 

γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και οι 

υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 



  

 

Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94) (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αυτών). 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 φέρει υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύµβασης. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση 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. Προσκοµίζονται 

πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το                             

Ν. 4250/26-3-2014, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόµενο, άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα 

έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα» σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 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. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των 

προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του 

άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015 (Α'34). 

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 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, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). 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. 



  

 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται µονοµερώς, µετά από απόφαση του ∆.Σ, πριν 

από τη λήξη της και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, µε τη σύµφωνη γνώµη του συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.  

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). Συνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις 

προσφερόµενες τιµές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή αυτές θεωρούνται 

ισότιµες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

11. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του                            

Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος 

έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται και ο ανάδοχος. Για την 

εκτέλεση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216-220 του Ν. 

4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 



  

 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην 

καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 

µέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2.  Οι τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα (10) ηµερών, από την ειδοποίηση, τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 

λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.  Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύµβαση. 

4. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι για χρονικό διάστηµα 13 µηνών. 



  

 

Η υποχρέωση προσκόµισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η αξία της                  

εγγυητικής, που προκύπτει για την υπογραφή της σύµβασης, δεν ξεπερνά το ποσό των 50 ευρώ. 

5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.  

 

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι 

εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη 

λήξη αυτής.  

 

7.  Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος 

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της 

παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 18 του                               

Ν. 4412/2016). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες. Σε περίπτωση µη έγκαιρης εκτέλεσης συµβατικών 

υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον ανάδοχο κυρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 

κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού 

ίσου µε το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας του διαγωνισµού. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

 

 

 



  

 

ΑΡΘΡΟ 8o 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του 

τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή. 

 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεων.  

 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο  

καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των 

νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

 

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (εφόσον απαιτείται) και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 

δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων µεταξύ του Νοσοκοµείου και του προµηθευτή , που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 

του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 

Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρµογής 

της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε µε την αριθµ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 

969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 

συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήµου , που υπολογίζεται µε ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήµου.  

 Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 



  

 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου νόµοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται και από την ιστοσελίδα του 
Νοσοκοµείου. 

 

 
                                                                          Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ       

                                            α/α 

 

 

 
                           ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΕΪ  

                             ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                       Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 

  



  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Συντήρηση των Συστηµάτων Επεξεργασίας και ∆ιανοµής Επεξεργασµένου Νερού στην                                               
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (CPV: 50700000-2) 

 
 

1. Εισαγωγή : Αφορούν την Συντήρηση των Συστηµάτων Επεξεργασίας Νερού της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού 

 

2. ∆ιάρκεια συντήρησης : Ετήσια 
 

3. Προσόντα εταιρείας  
 ∆ιάθεση ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευµένου στο service των 

συσκευών αντίστροφης όσµωσης (RO) παραγωγής νερού για Μ.Τ.Ν. 

 ∆ιάθεση πιστοποιητικού ISO 9001/2015. 
 ∆ιάθεση πιστοποιητικού ISO 14001/2015. 
 Εµπειρία συντήρησης σε αντίστοιχα συστήµατα επεξεργασίας νερού (απαραίτητη η 

κατάθεση σχετικών βεβαιώσεων). 
 Να υποβληθούν οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν τα 

ανωτέρω. 
 

4. Αντικείµενο συντήρησης 
Σκοπός : 

I. H εύρυθµη, η απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος επεξεργασίας 
νερού της Μ.Τ.Ν.  

II. Η αποτελεσµατική και υπεύθυνη εκτέλεση του προγράµµατος της συντήρησης 
III. Η ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των συσκευών του συστήµατος επεξεργασίας 

νερού της Μ.Τ.Ν. που περιλαµβάνει : 
 ∆εξαµενή µε αυτοµατισµούς συλλογής νερού 
 Ανοξείδωτες αντλίες τροφοδοσίας Β αντίστροφης όσµωσης και Μ.Τ.Ν 
 Αυτόµατο φίλτρο συγκράτησης αιωρούµενων στερεών 
 Φίλτρα µικροβίων 
 Αυτόµατο δίδυµο αποσκληρυντή 

 Αυτόµατο αποχλωριωτή 
 ∆ύο πλήρες µονάδες αντίστροφης όσµωσης (RO) 
 Αυτόµατο αποστειρωτή UV 

 

5. Υποχρεώσεις εταιρείας συντήρησης 
 

 Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί προληπτική συντήρηση κατά την 
διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

Η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία. 
Η προληπτική συντήρηση θα εκτελείται µε απόλυτη επιµέλεια και κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, από 

προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο για την συντήρηση των µηχανηµάτων επεξεργασίας νερού. 
Οι εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του συστήµατος θα πρέπει να γίνονται 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία αιµοκάθαρσης και θα γίνονται παρουσία 
υπευθύνου που θα οριστεί από το νοσοκοµείο. Οι ηµεροµηνίες εκτέλεσης των επισκέψεων 

συντήρησης, θα προτείνονται ανά µήνα και θα οριστικοποιούνται εγγράφως µε τη σύµφωνη γνώµη 
του υπεύθυνου από την πλευρά του νοσοκοµείου. 

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να διατηρεί επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, ώστε  να µπορεί να 
ανταποκρίνεται άµεσα στις συµβατικές της υποχρεώσεις. 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων διορθωτικής 
συντήρησης µετά από σχετική κλήση της υπηρεσίας. Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 24 h. 
 Στα πλαίσια του προγράµµατος προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του συστήµατος µε 

σκοπό την σωστή λειτουργία και την διατήρηση των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, 
θα περιλαµβάνονται : 

 



  

 

Α)  ∆ώδεκα (12) µηνιαίες επισκέψεις ειδικευµένου τεχνικού κατά τις οποίες θα διενεργείται ο έλεγχος 
καλής λειτουργίας οι αναλυτικές µετρήσεις, η ρύθµιση απορυθµισµένων µερών, οι εργασίες 
προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, η συµπλήρωση των προβλεπόµενων εντύπων.   

 
Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει :  

I. ∆εξαµενές νερού – πιεστικά 
 Έλεγχος αυτοµατισµού πλήρωσης δεξαµενής 
 Έλεγχος πίεσης πιεστικών δοχείων 
 Έλεγχος διακοπής πιεσοστατών 
 Έλεγχος λειτουργίας αντλίας 

II. Αυτόµατα φίλτρα θολότητας 
 Έλεγχος χρονικών προγραµµατιστών 

 ∆οκιµή πλύσης φίλτρων 
III. Αυτόµατα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

 Έλεγχος χρονικών προγραµµατιστών 
 ∆οκιµή πλύσης φίλτρων 

IV. Αποσκληρυντές  
 Έλεγχος κάδου άλµης 
 ∆οκιµή αναγέννησης στηλών 
 Έλεγχος σκληρότητας εξόδου αποσκληρυντών 

V. Μέτρηση συγκέντρωσης ελεύθερου χλωρίου στην 
 Είσοδο φίλτρων ενεργού άνθρακα 
 Έξοδο φίλτρων ενεργού άνθρακα 

VI. Έλεγχος /αντικατάσταση φίλτρων φύσιγγος 
VII. Έλεγχος πτώσης πίεσης στα στάδια της προκατεργασίας 

VIII. Έλεγχος/αντικατάσταση προφίλτρων µεµβρανών 
IX. Έλεγχος διακοπής πιεσοστάτη εισόδου 
X. Έλεγχος παραµέτρων λειτουργίας αντίστροφης όσµωσης 

 Πίεση εισόδου προφίλτρου 
 Πίεση εξόδου προφίλτρου 
 Πίεση εξόδου αντλίας υψηλής πίεσης 
 Πίεση εισόδου µεµβρανών 
 Πίεση εξόδου µεµβρανών 
 Παροχή παραγόµενου αφαλατωµένου νερού 
 Παροχή απορριπτόµενου νερού 
 Έλεγχος ανακυκλοφορίας 
 Έλεγχος αγωγιµότητας νερού εισόδου 
 Έλεγχος αγωγιµότητας αφαλατωµένου νερού 

 
XI. Επιθεώρηση σωληνώσεων για πιθανές διαρροές 

 

 
Β)  Τέσσερις (4) φορές τον χρόνο (ανά τρίµηνο), θα διενεργείται : 
 

 Καθαρισµός και απολύµανση δεξαµενών αποθήκευσης νερού (τροφοδοσίας, 
επεξεργασµένου νερού) 

 Απολύµανση του δικτύου διανοµής νερού  
 
  Η επέµβαση θα πραγµατοποιείται µετά από προκαθορισµένο ραντεβού κατά την διάρκεια 
Σαββάτου και Κυριακής και θα διαρκεί κατ’ ελάχιστο 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Η έναρξη θα 
γίνεται από το Σάββατο βράδυ (21:00) και όταν δεν θα λειτουργεί η Μ.Τ.Ν. και θα παραδίδεται την 
∆ευτέρα πρωί στις (06:00). Η απολύµανση θα πραγµατοποιείται µε απολυµαντικά διαλύµατα υψηλής 

συγκεντρώσεως. 
 Το κόστος των απολυµαντικών επιβαρύνει την εταιρεία που θα πραγµατοποιήσει την 
απολύµανση. 
 Κατά την τελική φάση της απολύµανσης θα γίνεται αντικατάσταση των µικροβιοστατικών 
φίλτρων. 

 

Γ)  Τρεις φορές τον χρόνο (ανά τετράµηνο), θα διενεργείται καθαρισµός και απολύµανση 
µεµβρανών αντίστροφης όσµωσης. 



  

 

 Η απολύµανση θα πραγµατοποιείται ηµέρα Κυριακή, όταν δεν θα λειτουργεί η Μ.Τ.Ν. και θα 
πραγµατοποιείται σε διαφορετικές ηµεροµηνίες από αυτές της απολύµανσης. 

 
∆) Τέσσερις φορές τον χρόνο (ανά τρίµηνο), θα διενεργείται αντικατάσταση των φίλτρων 

συγκράτησης µικροβίων 
 

Ε)  Επιπρόσθετα θα γίνεται έλεγχος ωρών λειτουργίας αποστειρωτή U.V και αντικατάσταση λυχνίας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθης χρόνος αντικατάστασης 8000 h).  

 
ΣΤ)  Γραπτές αναφορές. Η  ανάδοχος εταιρεία οφείλει να παρέχει γραπτή αναφορά της 

κατάστασης των µηχανηµάτων µετά από κάθε προληπτική  συντήρηση. Μετά το πέρας των 
εργασιών θα παρέχει αντίγραφο τεχνικό δελτίο επίσκεψης τεχνικού, µε αναλυτική περιγραφή 

των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, των ανταλλακτικών που έχουν χρησιµοποιηθεί, τυχόν 
προβλήµατα που διαπιστώθηκαν, παρατηρήσεις, προτάσεις. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται 
από τον τεχνικό που εκτελεί την συντήρηση και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο που θα 
οριστεί από το νοσοκοµείο. 

 

 Η  ανάδοχος εταιρεία δεν βαρύνεται µε ανταλλακτικά και αναλώσιµα υλικά 
 

 Η  ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει µε την κατάθεσή της προσφοράς της, να κάνει γνωστή την 
χρέωση για κάθε έκτακτη επίσκεψη για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης. 
 

Ζ) Όλα τα παραπάνω θεωρούνται ουσιώδη και σε περίπτωση απόκλισης από αυτά η 

προσφορά απορρίπτεται. 
 
Η) Χρόνος ανταπόκρισης : Για εξαιρετικά επείγουσες κλήσεις η εταιρία θα διαθέτει ανταπόκριση. 

Αφού επιβεβαιωθεί ότι ελήφθη η κλήση για επείγουσα επιδιόρθωση, θα πρέπει να γίνεται 
άµεση επίσκεψη για την επισκευή εντός 2 ωρών.  

Θ) Επίσης κατά την φάση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται δειγµατοληψία και έλεγχος των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων από τα ακολούθως αναφερόµενα σηµεία: 
 ∆ΕΙΓΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ 
 ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ 
 ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
 ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΜΟΝΑ∆Α 

 ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2Η ΜΟΝΑ∆Α 
 ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2Η ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 
             Όλα τα στοιχεία του ελέγχου θα καταγράφονται και θα παραδίδονται σε συµπληρωµένα 

έντυπα από την εταιρεία. Στο έντυπο αυτό θα αναφέρεται κάθε διαφοροποίηση που 
παρατηρήθηκε καθώς και κάθε σηµείο το οποίο θα πρέπει να δεχθεί συντήρηση. 
 

6. Αντικατάσταση συσκευών νερού µε ενσωµατωµένο by-pass 
Τις παρακάτω συσκευές επεξεργασίας νερού τις επιβαρύνεται εξολοκλήρου η ανάδοχος 
εταιρεία και θα πρέπει να το αναφέρει ρητά – επί ποινή απόρριψης -  στην τεχνική προσφορά. 
 

Α) Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση 2 συσκευών φίλτρανσης νερού µε ενσωµατωµένο by-pass 
λόγω παλαιότητας. 
Η κεφαλή της συσκευής θα πρέπει να έχει ενσωµατωµένο by-pass 3 επιλογών µε τις ανάλογες 
ενδείξεις. Οι λειτουργίες θα είναι η φίλτρανση, το by-pass και το κλείσιµο της βαλβίδας έτσι ώστε ο 
χρήστης να µπορεί να αλλάζει το ανταλλακτικό χωρίς να απενεργοποιεί το σύστηµα του νερού ή σε 
περίπτωση βλάβης να µην διακόπτεται η τροφοδοσία του νερού.   
Περιγραφή συσκευών: 

 Συσκευή φίλτρανσης νερού µε ενσωµατωµένο by-pass (έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να 
µην διακόπτεται ή εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος νερού της Μ.Τ.Ν.) 

Χαρακτηριστικά: 

 Συσκευή 2 µερών υψηλής αντοχής µε εσωτερικό διαχύτη 

 Είσοδος/Έξοδος: 3/4'' F 
 ∆ιαστάσεις: (∆xΥ) 134mm x 315mm 



  

 

 ∆ιαστάσεις κεφαλής: Εξωτερική διάµετρος: 112,40mm - Εσωτερική διάµετρος: 80,00mm - 
Ύψος: 96,50mm 

 Ένδειξη στην κεφαλή περιµετρικά ποσοστό παροχής επί τις 100 (%) 
 Μέγιστη πίεση 25 bar 
 Θερµοκρασία λειτουργίας 2-62 οC 
 Υλικό κατασκευής κελύφους: Ακρυλικό Στυρένιο 

 Υλικό κατασκευής κεφαλής: Πολυπροπυλένιο 
 

Β) Επιπλέον θα πρέπει να γίνει προµήθεια µαζί µε την αντικατάσταση 2 ανταλλακτικών κελύφων. 
Τα κελύφη θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας έτσι ώστε να εφαρµόζουν πλήρως 
στις αντίστοιχες κεφαλές. 
Χαρακτηριστικά: 
Εσωτερική διάµετρος: 90,35mm 
Εξωτερική διάµετρος:118,80mm 
Ύψος: 255,50mm 
Υλικό κατασκευής: Ακρυλικό Στυρένιο  
 
     Γ) Ανταλλακτικό µικροβιοστατικό φίλτρο, για την πρώτη χρήση, το οποίο θα πρέπει να φέρει 
πιστοποίηση NSF µε το πρωτόκολλο P231/P248, που αποδεικνύει ότι αφαιρεί τα παρακάτω: 
99,9999% των βακτηρίων 
99,99% των ιών 
99,9% των κύστεων 

 
Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των παραπάνω 
ειδών (10 εργάσιµες ηµέρες). Λόγω του επείγοντος της προµήθειας, το Νοσοκοµείο επιθυµεί τα 
προσφερόµενα είδη να είναι ετοιµοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα να 
απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι µεγάλος σε σχέση µε τις ανάγκες 
του. Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει δείγµα προκειµένου να αξιολογήσει τις 
προσφορές και οι συµµετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν 
άµεσα. 

  



  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
 

ΤΕΥ∆ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 
 

Μέσω της ειδικής πλατφόρµας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/  

δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 

∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
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