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Θζμα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ  ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΣΑ (7) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ NIKISSO, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΕΧΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ ΣΟΤ ΓΝΑ ¨Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ¨» 

 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Αθηνών «Γεώργιοσ Γεννηματάσ» 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

Α. Α. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. Του άρκρο 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ 

Διαφκοράσ διατάξεισ για κζματα ανκρωπίνου δυναμικοφ και Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

νομοκετικό πλαίςιο εκπαίδευςθσ των ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ για τθν ζνταξθ ςτον κλάδο Ρ.Ε Επιτελικϊν Στελεχϊν, διατάξεισ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ μεταφοράσ των δαςικϊν υπθρεςιϊν ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και ενζργειασ, 

διατάξεισ για τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εκνικι 

ςφνταξθ Ομογενϊν και άλλεσ επείγουςεσ  » όπωσ ιςχφει, 

2. του Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ 

και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», 

3. του N. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  Ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» όπωσ ιςχφει, 

4. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Αϋ/2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 

5. του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μετά τθ δθμοςίευςθ του Ν. 4412/2016,  

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α’) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα 

Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», 
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7. του Ν. 3329/2005 «Eκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ  διατάξεισ» άρκρο 15, 

παράγραφο 8 (όπωσ ιςχφει), 

8. του N. 2889/2001 « Bελτίωςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ  &  άλλεσ διατάξεισ» 

όπωσ ιςχφει. 

 

Β. Τισ αποφάςεισ - ζγγραφα: 

1. Τθν υπϋ αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

2. Το υπ’ αρ. 4661/14.09.2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ., αναφορικά με τθν αρμοδιότθτά τθσ Επιτροπισ 

Ρρομθκειϊν Υγείασ να εγκρίνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4412/2016 όπωσ 

ιςχφει.  

3. Τθν υπϋ αρίκμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων 

Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».  

4. Τθν υπϋαρ. 9/12-4-2022 (κζμα EHΔ 2) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αναρτθμζνθ ςτθ Διαφγεια με 

ΑΔΑ: Ω22Ι4690ΩΝ-4Ι3, με τθν οποία εγκρίκθκε ο Ρίνακασ Ρρογραμματιςμοφ ςυμβάςεων προμθκειϊν 

ειδϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου, ωσ ανακζτουςασ αρχισ, για το ζτοσ 2022, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ πενιντα ενόσ εκατομμυρίων εννιακοςίων οκτϊ χιλιάδων εξακοςίων τριάντα τεςςάρων 

ευρϊ και ογδόντα τεςςάρων λεπτϊν (51.908.634,84€), προσ κάλυψθ των αναγκϊν του.  Στον εν λόγω 

πίνακα είναι ενταγμζνθ θ εν λόγω αιτοφμενθ δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ετιςιασ ςυντιρθςθσ  

επτά (7) μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKΚISO ςυνολικοφ κόςτουσ 

19.992,00€ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 24.790,08€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

5. Τθν υπ’ αρ. 13/30-5-2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου (αναρτθμζνθ ςτον 

ιςτότοπο Διαφγεια με ΑΔΑ:  9ΨΤ94690ΩΝ-ΦΕ3) ςφμφωνα με τθν οποία ομόφωνα αποφαςίςτθκε το 

Νοςοκομείο να απευκφνει Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (με ςυλλογι ςφραγιςμζνων 

προςφορϊν) προσ κάκε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα και με διαδικαςίεσ ευρείασ δθμοςιότθτασ, για 

τθν ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν ετιςια επιςκευι και 

ςυντιρθςθ εννζα (9) μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKISSO, τα οποία 

λειτουργοφν ςτθ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου, πικανοφ προχπολογιςμοφ 25.704,00€ 

πλζον ΦΡΑ, ιτοι 31.872,96€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει τιμισ προςφορά (χαμθλότερθ τιμι). 

11. Τθν υπϋαρ. 15722/21-06-2022 Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (με μοναδικό αρικμό ΑΔΑΜ: 

22PROC010785695) με ςυλλογι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, προσ κάκε ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα  για τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν ετιςια επιςκευι και ςυντιρθςθ εννζα (9) μθχανθμάτων 

αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKISSO, τα οποία λειτουργοφν ςτθ Μονάδα Τεχνθτοφ 

Νεφροφ του Νοςοκομείου, πικανοφ προχπολογιςμοφ 25.704,00€ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 31.872,96€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, 

βάςει τιμισ προςφορά (χαμθλότερθ τιμι), ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα, ςτον οποίο 

αποτυπϊνονται αναλυτικά ανά μοντζλο και ςειριακό αρικμό. 

12. Τθν υπϋαρ. 16396/29-06-2022 προςφορά που κατατζκθκε από τον οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία 

«ARITI A.E.». 

13. Τθν υπϋαρ. 16443/29-06-2022 προςφορά που κατατζκθκε από τον οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία 

«ΣΕ.ΚΟ ΕΡΕ». 
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6. Το υπϋαρ. 18990/25-07-2022 πρακτικό οικονομοτεχνικισ αξιολόγθςθσ που κατατζκθκε από τθν 

οριςκείςα επιτροπι. 

7. Τθν υπϋαρ. 19/25-8-2022 (Θζμα 16ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου 

(αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο Διαφγεια με αρικμό ΑΔΑ: ΩΔΑΣ4690ΩΝ-ΑΤΞ) ςφμφωνα με τθν οποία 

ομόφωνα εγκρίκθκαν:  

1. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, μόνο ωσ προσ τθν  ακφρωςθ του ςχετικοφ 

διαγωνιςμοφ.  

2. Η Υπθρεςία να απευκφνει νζα Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, προσ κάκε ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, με διαδικαςίεσ ευρείασ δθμοςιότθτασ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ετιςιασ 

ςυντιρθςθσ επτά (7) Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ NIKISSO (κακότι ζλθξε ο χρόνοσ τθσ δωρεάν 

παραχϊρθςθσ των δφο (2) μθχανθμάτων NIKISSO  DBB-05, με ςειριακό αρικμό 63123-05 και 

69053N-05 αντίςτοιχα και κα επιςτραφοφν ςτον οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία ««ΑΗΤΗ 

Α.Ε.»), πικανοφ προχπολογιςμοφ 19.992,00 €  πλζον ΦΡΑ ιτοι 24.790,08 ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ, αφοφ πρωτίςτωσ διευκρινιςτεί από τθν αρμόδια επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

ο όροσ ¨Ανεξάρτθτοσ φορζασ πιςτοποίθςθσ¨(ο οποίοσ παρζχει πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ). 

3. Τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ ςυντιρθςθσ των επτά (7) μθχανθμάτων NIKISSO, για ζξι (6) μινεσ, ςτον 

οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία ΣΕ.ΚΟ ΕΡΕ, ο οποίοσ προςζφερε τθ χαμθλότερθ τιμι 

ςυντιρθςθσ (ανά μθχάνθμα) ςτο πλαίςιο διενζργειασ τθσ ακυρωκείςασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 

με το ςυνολικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ να ανζρχεται ςτο ποςό των 8.610,00€ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 10.676,40€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

13. Το γεγονόσ ότι δυνάμει τθσ ανωτζρω απόφαςθσ υπογράφει θ από 29/09/2022 ςφμβαςθ για τθν εξάμθνθ 

ςυντιρθςθ των επτά (7) Μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ NIKKISO, θ οποία ζλαβε τον αρικμό 144/2022 και 

ολοκλθρϊνεται τθν 28θ/03/2023. 

14. Το υπϋ αρ. 5337/28-02-2023 ζγγραφο του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ που αφορά τισ  

Επικαιροποιθμζνεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των επτά (7) μθχανθμάτων 

Αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKKISO που λειτουργοφν ςτθ ΜΤΝ του Νοςοκομείου με 

διευκρίνιςθ του όρου ¨ανεξάρτθτοσ οικονομικόσ φορζασ¨, ο οποίοσ παρζχει πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ για 

τα εν λόγω μθχανιματα. 

15. Τθν υπϋαρ. 5/2-3-2023 (Θζμα  ΕΗΔ 5ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου 

(αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο Διαφγεια με ΑΔΑ: 97Τ4690ΩΝ-ΨΟΟ), ςφμφωνα με τθν οποία ομόφωνα 

εγκρίκθκαν: 

1. Η ςκοπιμότθτα για τθν ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει τθν ετιςια ςυντιρθςθ επτά (7) 
Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKISSO, πικανοφ προχπολογιςμοφ 
19.992,00€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 24.790,08€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

2. Το υπϋαρικμ. 5337/28-02-2023 ζγγραφο του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ που αφορά ςτισ 
επικαιροποιθμζνεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των επτά (7) Μθχανθμάτων 
Αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKKISO που λειτουργοφν ςτθ ΜΤΝ του Νοςοκομείου, με 
διευκρίνιςθ του όρου «Ανεξάρτθτοσ φορζασ πιςτοποίθςθσ», ο οποίοσ παρζχει πιςτοποιθτικά 
εκπαίδευςθσ για τα εν λόγω μθχανιματα.  

3. Το Νοςοκομείο να απευκφνει Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, προσ κάκε ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα, με διαδικαςίεσ ευρείασ δθμοςιότθτασ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ετιςιασ 
ςυντιρθςθσ επτά (7) Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ NIKISSO, πικανοφ προχπολογιςμοφ 19.992,00 €  
πλζον ΦΡΑ ιτοι 24.790,08 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

4. Η κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τον τακτικό Ρροχπολογιςμό του Νοςοκομείου θ οποία κα βαρφνει τον 
ΚΑΕ 40887Α. 

5. Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ από τθν ιδθ οριςκείςα επιτροπι, ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 
16076/24-06-2022 Απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου. 
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10. Τθν υπϋαρ. 479/2023 (07.03.2023) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο 
Διαφγεια με αρικμό ΑΔΑ: Ψ1Μ04690ΩΝ-ΝΤΡ) με τθν οποία δεςμεφτθκε θ απαραίτθτθ πίςτωςθ προσ 
κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δαπάνθσ, ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Νοςοκομείου. 

 

Γ. Και τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, 

 

 

 

Απευθφνει 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με ςυλλογι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, προσ κάκε 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα  για τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν ετιςια επιςκευι και ςυντιρθςθ 

επτά (7) μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKISSO, τα οποία λειτουργοφν ςτθ 

Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου, πικανοφ προχπολογιςμοφ 19.992,00€ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 

24.790,08€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ, βάςει τιμισ προςφορά (χαμθλότερθ τιμι), ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα, ςτον 

οποίο αποτυπϊνονται αναλυτικά ανά μοντζλο και ςειριακό αρικμό: 

 

 

Α/Α ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΕΙΡΙΑΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΜΗΜΑ 

1 Nikkiso DBB-05 67014-05 MTN 

2 Nikkiso DBB-05 67014-04 MTN 

3 Nikkiso DBB-05 65044-05 MTN 

4 Nikkiso DBB-05 62128-01 MTN 

5 Nikkiso DBB-05 62064-03 MTN 

6 Nikkiso DBB-05 66196-01 MTN 

7 Nikkiso DBB-05 65223-01 MTN 
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ΜΕΡΟ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» 

Κτήριο Διοίκηςησ  

Γραφείο Προμηθειών  

13/03/2023 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 

(ΩΡΑ   08:00 π.μ) 

24/03/2023 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

(ΩΡΑ   13:00 μ.μ) 

30/03/2023 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΣΗ 

(ΩΡΑ   11:00 μ.μ) 

 

 
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου (Ιςόγειο κτθρίου 5), μζχρι τθν               

24/03/2023, θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 13:00μμ.  

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ του παραπάνω χρόνου, δεν αποςφραγίηονται αλλά 

παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι. 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν 

από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ ζχει δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.gna-

gennimatas.gr) , ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ςτον Ιςτότοπο 

Δι@φγεια . 

Στα πλαίςια αυτά παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να υποβάλουν  προςφορά βάςει 

των κάτωκι τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων: 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

2. Ππωσ αναφζρεται ανωτζρω αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν ετιςια 

επιςκευι και ςυντιρθςθ επτά (7) μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου NIKISSO, τα 

οποία λειτουργοφν ςτθ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο 

ςχετικό πρακτικό τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ που απευκφνει το Νοςοκομείο ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ αυτισ. 

4. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι). 

5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για τθν κάλυψθ τθσ αιτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ. 
Στουσ οικονομικοφσ φορείσ δίνεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για μζροσ των ειδϊν και για μζροσ 
τθσ αιτοφμενθσ ποςότθτασ. Σε περίπτωςθ που προςφζρονται ποςότθτεσ μικρότερεσ τθσ ςυνολικισ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ, τότε κα υπάρξουν τόςοι μειοδότεσ όςοι απαιτοφνται για να ςυμπλθρωκεί θ 
ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα κάκε είδουσ. 
Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ανά είδοσ και ςε όςουσ τεχνικά κατάλλθλουσ μειοδότεσ απαιτθκεί 
προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα. 
 
Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινισ αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  

α. Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΑΜΜΑΤΑ  
β. Η πλιρθσ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ  
γ. Ο τίτλοσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
δ. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα).  
 

Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ εμπεριζχονται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 
κατατεκειμζνα ςε τρεισ (3) ξεχωριςτά ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ (υποφακζλουσ). Ο ζνασ υποφάκελοσ 
περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ,  ο δεφτεροσ  υποφάκελοσ τθν ανά είδοσ τεχνικι προςφορά 
και ο τρίτοσ τθν οικονομικι προςφορά. Ειδικότερα: 
 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»: Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά :  
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο ςτθν οποία κα 
αναγράφεται/δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μζχρι τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ:  

 δεν εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τθσ οποίασ 
αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  

 πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75 και 76 
του Ν.4412/2016.  
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Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει με δικι του μζριμνα να αποκτά εγκαίρωσ τα  
πιςτοποιθτικά εκείνα με τα οποία κα αποδεικνφεται ότι καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

  αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν  
που αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν.4412/2016 
εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

2. Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει επίςθσ να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ  Υπεφκυνθ Διλωςθ του 
Ν.1599/86, υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο ςτθν οποία κα αναγράφεται/δθλϊνεται ότι: 

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ, περί των οποίων ο οικονομικόσ φορζασ, ζλαβε πλιρθ γνϊςθ, αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα και ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ κα καλφψει πλιρωσ.  

  τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

«ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 
τοποκετοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν. 4412/2016 τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια, κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ όρουσ και 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο 
φωτοαντίγραφο).  

Απαιτείται επίςθσ Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα αναγράφεται/δθλϊνεται ότι: 

 κα προμθκεφςει το Νοςοκομείο με το είδοσ που ζχει δθλωκεί ςτθν τεχνικι προςφορά του. 

 το προσ προμικεια είδοσ αποτελεί αντικείμενο τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του προςφζροντοσ 
και ζχει δικαίωμα για τθν νόμιμθ κυκλοφορία του προσ προμικεια είδουσ ςτθν Ελλάδα και 

 θ προςφορά του είναι ςφμφωνθ με τισ Τεχνικζσ Απαιτιςεισ, όπωσ καταγράφονται ςτο Μζροσ Β. 
«Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ παροφςασ επί ποινι αποκλειςμοφ και προςκομίηονται όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά/πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθν ωσ άνω ςυμμόρφωςθ με τισ εν λόγω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

 
Ρροςκόμιςθ δειγμάτων ςτα υπό προμικεια είδθ, επί ποινι απόρριψθσ. 
 
 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα 
πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο).  

Στθν οικονομικι προςφορά απαραίτθτα κα περιλαμβάνονται: θ κακαρι αξία του προςφερόμενου είδουσ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. (ανά τεμάχιο), το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. που επιβαρφνεται το είδοσ κακϊσ και ο κωδικόσ 

παρατθρθτθρίου και θ αντιςτοίχιςθ με τθν τιμι ςε αυτό (εφόςον υπάρχει). 

Κριτιριο για τθν επιλογι του αναδόχου αποτελεί αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ, ςε ευρϊ (χαμθλότερθ τιμι).  
Η τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, 
κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθ πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ 
μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ.  
Επιπρόςκετα, κάκε οικονομικόσ φορζασ οφείλει να ςυμπεριλάβει ςτον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
τθν αντίςτοιχθ ςελίδα με τθν τιμι του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ, τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ πριν το 
διαγωνιςμό, για κάκε προςφερόμενο είδοσ (εφόςον υπάρχει). Στθν περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ 
δεν είναι καταχωρθμζνο  κα υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν υπάρχει το είδοσ καταχωρθμζνο ςτο 
παρατθρθτιριο τιμϊν κατά τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ (επί ποινι απόρριψθσ). 
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Το Νοςοκομείο διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα να προβεί ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ με 
το μειοδότθ οικονομικό φορζα. 

 
Τόςο θ τεχνικι όςο και θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (επωνυμία, ςτοιχεία 
επικοινωνίασ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεφκυνοσ επικοινωνίασ). 
Οι προςφορζσ δεν κα πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ 
από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον 
ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η προςφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν.  
Οι προςφορζσ που δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ ι είναι ςε δζςμευςθ ι κζτουν 
όρουσ και προχποκζςεισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 

6. ΣΙΜΕ 

Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ και να αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.  
Ρροςφορζσ που δεν αναγράφουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
Επίςθσ, προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

7. ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η δαπάνθ προμικειασ των ειδϊν κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό του Νοςοκομείου μζςω (ΚΑΕ 40887Α). 

8. ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Οι παραδόςεισ των ειδϊν κα γίνονται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςτθν αποκικθ μθ αναλωςίμου  του ΓΝΑ «Γ. 
Γεννθματάσ». 

9. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν λόγω του επείγοντοσ κα πραγματοποιθκεί ενιαία, ςε ζνα ςτάδιο κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο Μζροσ Α. τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τθν αρμόδια οριςκείςα 
επιτροπι.   
Η οριςκείςα επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 
φακζλουσ των προςφορϊν και ελζγχει αν υπάρχουν, ςε κάκε κυρίωσ φάκελο, τρεισ υποφάκελοι με τθν 
ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». Κατά 
τθ ςυνεδρίαςθ, θ εν λόγω επιτροπι αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ, κακϊσ και τουσ 
φακζλουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τουσ φακζλουσ των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, 
μονογράφει και ςφραγίηει όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο και 
τθν τεχνικι προςφορά ανά φφλλο κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά ανά φφλλο και καταγράφει ςτο 
πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτι. Η Επιτροπι μπορεί επίςθσ, κατά τθ διάρκεια του 
ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων.  
Κατόπιν  ολοκλιρωςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι εξετάηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ των 
εταιρειϊν που ζγιναν τεχνικά αποδεκτζσ. Εάν οι προςφερόμενεσ τιμζσ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 
είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ, κα ηθτείται εγγράφωσ θ αιτιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν 
αποδοχι τθσ. Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και διευκρινίςεων, και με τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ εν λόγω επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο 
αναδεικνφει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ςφμφωνα 





[17] 

 

με τθν  ανωτζρω περιγραφείςα διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ το ςχετικό 
πρακτικό, διαβιβάηεται προσ ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου.  
 

 
10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Οι οικονομικοί φορείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τθσ κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε να 
ςυγκεντρϊςουν εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 
Λόγω του επείγοντοσ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ κα δοκεί προκεςμία τριϊν (3) θμερϊν 
ςτον ανάδοχο να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
τεςςαρακοςτό πρϊτο άρκρο τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-2020) και τθν εγγυθτικι 
καλισ εκτζλεςθσ. 
Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
είναι τα εξισ: 
Α) ΦΕΚ ςφςταςησ και ΦΕΚ ςυγκρότηςησ τησ εταιρείασ 

Β) Φορολογική και αςφαλιςτική ενημερότητα, ιςχφουςεσ κατά τθν θμζρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, τόςο για τθ κφρια αςφάλιςθ, όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

Γ) Βεβαίωςη τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν 
οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 

Δ) Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρώου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 
1) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ –πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ. 
2) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ απ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των Κρατϊν – μελϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθ 
παράγραφο 1, του άρκρου , 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003, για τθ καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθ κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα. 
3) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.2803/2000. 
4) Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ –πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ. 
5) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/EK του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το Ν. 3691/2008. 
6) Ραιδικι Εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και τθσ Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθ πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013. 
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό.  
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Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ είναι: 

1. Φυςικά πρόςωπα 
2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. 
4. Ρρόεδροσ και  Διευκφνων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 
5. Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

Ε) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ προμθκευτισ : 

 δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 
 δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 

Σ) Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο αντίςτοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

 
11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

 Ζλλειψθ οποιουδιποτε αιτοφμενου δικαιολογθτικοφ.  

 Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εφόςον αιτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  

 Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ιςχφοσ.  

 Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ και δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι ι είναι υπό αίρεςθ.  

 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθν πρόςκλθςθ. 

  Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ.  

 Ρροςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα και δεν διορκϊνονται / 
αποςαφθνίηονται όταν αιτθκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.  

 Ρροςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθν πρόςκλθςθ.  

 Η οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το άρκρ. 88 του Ν. 4412/2016. 

 Ραρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, 
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

 Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ.  

Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νομικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και εκχϊρθςθ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ και των απαιτιςεων που απορρζουν από αυτιν κακϊσ και θ με οποιοδιποτε τρόπο μεταβίβαςθ 
των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Το Νοςοκομείο δικαιοφται βάςει του ζννομου ςυμφζροντόσ του κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του και αηθμίωσ 
γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, τισ προςφορζσ.  

 

12.  ΕΓΓΤΗΕΙ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21) 
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 72 παρ. 3 και εφόςον δεν 
είναι διατυπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  
Οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα 
καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ 
εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε 
εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
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κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και 
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό δεν απαιτείται. 
 
Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ, προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 4% τθσ 
προχπολογιςκείςασ  αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου κατόπιν ειςθγιςεωσ του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον 
ζλεγχο τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβάλλονται ςε αυτόν οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από 
το άρκρο 203 του Ν 4412/2016, όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 

11. ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Η ανακζτουςα δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. Επίςθσ, 
δικαιοφται να ακυρϊνει μζροσ ι ολόκλθρθ τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ι να τθν αναβάλλει, είτε τζλοσ να 
υπαναχωρεί. Επίςθσ το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για 
αυτό να ματαιϊςει ι να επαναπευκφνει τθν πρόςκλθςθ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

  
12. ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΦΤΓΕ  

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει πριν τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ επιλφεται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδικι μνεία ότι για κάκε περίπτωςθ που δεν 
κακορίηεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται ςτισ περιπτϊςεισ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςφμφωνα με 
τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/2016.  
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 
6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΜΠΟΤΛΙΑ 

    

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Ακριβζσ Αντίγραφο                                                

Η Τμθματάρχθσ τθσ Γραμματείασ 

Κοινοποίθςθ: 

1. Τμιμα Ρρομθκειϊν 




		2023-03-10T13:33:52+0200
	MARIA DANTSIOU




