
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
  
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ 
   
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
 Τηλεφ.210 6551519  
ΚΟΙΝ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.603.1/ 18 / 280640 
  Σ. 237 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών για την Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος ΝΝΚ, Συνολικού Προϋπολογιζόµενου 
Κόστους ∆ιακοσίων Εβδοµήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ 
(274.500,00€), µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Μ Ε  Α Ρ Ι Θ Μ Ο  0 1 / 2 0 1 7  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

30621 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε 
κύρια δραστηριότητα:  Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

www.helenicnavy.gr 
email: gen_e2iii@navy.mil.gr 

fax: 210 6551655 
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561 

Επιχειρησιακός Φορέας 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

(ΓΕΝ/∆ΥΓ2) 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισµού Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός 

Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά µε βάση την τιµή 

(Χαµηλότερη τιµή) 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Τόπος Παράδοσης Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (ΝΝΚ), Χανιά 

Προϋπολογισµός 274.500,00€ 

Χρηµατοδότηση  Πιστώσεις ΜΤΝ/ΝΙΝ 

Αντικείµενο διαγωνισµού 
Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 

γαστρεντερολογικού τµήµατος ΝΝΚ 

Κωδικός CPV 33100000-1 

∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο 2 έτη 
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∆ιάρκεια εκτελεστικής σύµβασης 60 ηµέρες 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕΕΕ) 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών 

∆ευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, 07:00 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

∆ευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, ώρα 23:59 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών 

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017, ώρα 09:00 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

 β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 

 γ. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

 δ. Το Ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15. 

 ε. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 στ. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ζ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12) 

 η. Πα∆ 6-3/09/ΓΕΝ «∆ιαδικασίες Προµηθειών «Μη Αµυντικού Υλικού», 
Παροχής Υπηρεσιών Και Εκτέλεσης Εργασιών Του ΠΝ» 

 θ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες 
∆ιατάξεις». 
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 ι. Τον Ν.3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» (έως τις 30/03/2017) 

 ια. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

 ιβ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
(∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις …» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 ιγ. Την υπ΄ αριθµ.Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας, ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου µε θέµα «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ Β΄ 3400). 

 ιδ. Το Ν.4129/13 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
(ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ιε. Τον Ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 

 ιστ. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677), µε την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των 
διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 ιζ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ιη. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις …» 

 ιθ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 κ. Το Ν.3580/07 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

 κα. Το Άρθρο 24, Ν.3846/10 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 
άλλες διατάξεις». 
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 κβ. Τον Ν.3918/11 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

 κγ. Το Άρθρο 14, Ν.4052/12 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και … και άλλες διατάξεις». 

 κδ.  Φ.646.8/2/160103/Σ.15//13 Ιαν 17/ΓΕΝ/∆ΥΓ2-ΙΙ (Εντολή ∆ιενέργειας 
Προµήθειας Υπ’ Αριθµόν 01/17/ΓΕΝ/∆ΥΓ). 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφοράς µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την Προµήθεια 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος Ναυτικού 
Νοσοκοµείου Κρήτης (ΝΝΚ), Συνολικού Προϋπολογιζόµενου Κόστους ∆ιακοσίων 
Εβδοµήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), µη 
Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου 
και Τρίτων. Η τιµή των προς προµήθεια ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς 
ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 2. α. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτηµα «Ε» παρούσης. 

  β. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται. 

  γ. Κατάθεση δείγµατος από τον υποψήφιο προµηθευτή: ∆εν 
απαιτείται. 

  δ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.: 
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. 

  ε. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση 
στον Ηµερήσιο Tύπο: Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. 

  στ. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση 
σε ΦΕΚ: Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. 

  ζ. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. 

  η. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 
∆ευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, 07:00 πµ. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει 
την δηµιουργία και διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την 
προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της 
προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η 
συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο 
κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να 
έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και 
ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες 
(διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του διαγωνισµού. 
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  θ. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: ∆ευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, ώρα 23:59. 

 3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017, ώρα 09:00 πµ. Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την 
τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης 
των προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της 
παρούσης. 

 5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις για την διετή (2ετή) 
διάρκεια της Συµφωνίας Πλαίσιο θα ανέλθουν στις 274.500,00€ (άνευ ΦΠΑ και 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων). Οι πιστώσεις θα 
διατεθούν από κονδύλια του ειδικού λογαριασµού ΝΙΝ µε µέριµνα ΜΤΝ. 

 8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά που 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συµµετέχοντες 
θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις 
της παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να 
γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων 
τους στην Ελλάδα. 

 9. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη 
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από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες στην εν 
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες. 

 10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική 
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 

 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες από 
την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

 12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, αυτές παρέχονται το 
αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 60 του 
Ν.4412/16. 

 13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί: 

  α. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδος 
της Κυβερνήσεως. 

  β. Σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. Το κόστος 
∆ηµοσίευσης θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

  γ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr. 

  δ. Στην ιστοσελίδα του ∆ι@ύγεια. 

  ε. Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία 
κοινοποίηση στα µέλη της. 

 15. Ολόκληρο το κείµενο της παρούσης διακήρυξης, θα δηµοσιευτεί: 

  α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ 
  β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 30621. 

 16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 
ΥΕΕ της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί την ίδια ηµέρα (όπου θα παρέχεται δυνατότητα της 
πλήρους και δωρεάν πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού), στη 
διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, καθώς και σε 
αυτή του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 
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 17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και 
τις προσθήκες αυτών της παρούσης διακήρυξης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα 
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της 
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις 
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 

 19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 20. Η συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και πλαισίωση της ΑΕΠ µε 
δύο (2) συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, ή µετά 
από αίτηµα της διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

 21. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο 
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

 22. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4129/13 και την παράγραφο 9 του 
άρθρου 39 του Ν.4412/16., δεν απαιτείται (λόγω του προϋπολογισθέντος κόστους 
του διαγωνισµού) έλεγχος νοµιµότητας από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων αυτής. 

 23. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε-IV) ως προς την νοµιµότητά του. 

 24. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν 
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία (Ε.Ο.Ε.), µετά από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

             Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017 

             Υποναύαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο           Υπαρχηγός ΓΕΝ 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Στοιχεία προς προµήθεια ειδών 
«Β» Γενικοί όροι διαγωνισµού 
«Γ» Ειδικοί όροι διαγωνισµού 
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«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
«Ε» Τεχνική Προδιαγραφή - Περιγραφή 
«ΣΤ» Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης 
«Ζ» Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
-Γρ. Υ/ΓΕΝ 
-ΓΕΝ/∆ΥΓ 
-ΓΕΝ/∆ΚΕ 
-ΓΕΝ/Ε2 
-∆∆ΜΝ 
-ΝΚ 
-ΜΤΝ 
-ΝΝΑ 
-ΝΝΚ 
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 Α-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
 31 Ιανουαρίου 2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.603.1/ 18 / 280640 /Σ. 237 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

Περιγραφή συµβατικού 
αντικειµένου 

Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 
Γαστρεντερολογικού Τµήµατος ΝΝΚ 

Κωδικός είδους (CPV) 33100000-1 «Ιατρικές Συσκευές» 

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης ∆ιακήρυξης 

Ποσότητα Ως Πίνακας Προµηθευτέου Υλικού 

Μονάδα µέτρησης EA 

Φορέας Προορισµού Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (ΝΝΚ) 

Προϋπολογιζόµενη 
∆απάνη 

274.500,00 €, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή 
χρηµατοδότησης 

Πιστώσεις ΜΤΝ/ΝΙΝ 

Χρόνος παράδοσης 
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της 
κάθε Σύµβασης 

Τόπος παράδοσης 
(Κωδικός Nuts) 

Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (ΝΝΚ), Νοµός Χανίων 
(GR434) 

Σύνολο κρατήσεων 6,20616% 

Φόρος εισοδήµατος 
Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο 
προβλεπόµενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, 
Ν.4172/2013, φόρος εισοδήµατος (4%) 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας ΓΕΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας προµηθευτέου υλικού
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B-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
 31 Ιανουαρίου 2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.603.1/ 18 / 280640 /Σ. 237 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 1.................................................................................................................. 4 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού.......................................................................... 4 

Άρθρο 2.................................................................................................................. 4 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής .................... 4 

(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16) ............................................................... 4 

Άρθρο 3.................................................................................................................. 7 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής .................................................................................... 7 

(Άρθρο 93, Ν.4412/16) ........................................................................................... 7 

Άρθρο 4................................................................................................................ 10 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς ................................................................... 10 

(Άρθρο 94, Ν.4412/16) ......................................................................................... 10 

Άρθρο 5................................................................................................................ 11 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς ............................................................. 11 

(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16) .............................................................................. 11 

Άρθρο 6................................................................................................................ 12 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών ...................................................... 12 

(Άρθρο 21, Ν.4412/16) ......................................................................................... 12 

Άρθρο 7................................................................................................................ 13 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών ...................... 13 

(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16) ............................................................................ 13 

Άρθρο 8................................................................................................................ 13 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών ......................................................... 13 

(Άρθρο 100, Ν.4412/16) ....................................................................................... 13 

Άρθρο 9................................................................................................................ 17 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης .............................................................................. 17 

(Άρθρα 80, 82 και 103, Ν.4412/16) ...................................................................... 17 

Άρθρο 10.............................................................................................................. 19 
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Β - 2 

Απόρριψη Προσφορών ........................................................................................ 19 

(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16) .............................................................................. 19 

Άρθρο 11.............................................................................................................. 19 

Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές........................... 19 

(Άρθρο 104, Ν.4412/16) ....................................................................................... 19 

Άρθρο 12.............................................................................................................. 20 

Κατακύρωση – Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο ........................................................ 20 

(Άρθρο 105, Ν.4412/16) ....................................................................................... 20 

Άρθρο 13.............................................................................................................. 21 

Κατάρτιση Συµφωνίας Πλαισίου ........................................................................... 21 

(Άρθρο 39, Ν.4412/16) ......................................................................................... 21 

Άρθρο 14.............................................................................................................. 21 

∆ιαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συµβάσεων ........................ 21 

Άρθρο 15.............................................................................................................. 22 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής....................................................................... 22 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)................................................................................ 22 

Άρθρο 16.............................................................................................................. 23 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης............................................................................. 23 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)................................................................................ 23 

Άρθρο 17.............................................................................................................. 23 

Εγγυητικές Επιστολές........................................................................................... 23 

(Άρθρο 72, Ν.4412/16) ......................................................................................... 23 

Άρθρο 18.............................................................................................................. 24 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του Αναδόχου 24 

(Άρθρο 200, Ν.4412/16) ....................................................................................... 25 
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Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται 

από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως 

σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος Ναυτικού 

Νοσοκοµείου Κρήτης (ΝΝΚ), ως πίνακας αυτός αναγράφεται στον Πίνακα 

Προµηθευτέου Υλικού (ΠΠΥ), Προσθήκης 1, Παραρτήµατος «Α», παρούσης 

∆ιακήρυξης. 

Άρθρο 2 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16) 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 

να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄ 

2677//21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο 

Ν.4412/16. 

 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 

υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 

τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην ΥΑ 

Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677//21-10-2013). 

 3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική 

µορφή ως κατωτέρω: 

  α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» και  

  β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
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 4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς 

υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου 

.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον 

υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 

στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται και εποµένως δεν υπογράφονται 

ψηφιακά από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα), υποβάλλονται και σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην 

υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 

2677), µε την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. 

 5. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 

εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 

αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 

επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρηςής των ισχύουν οµοίως τα 

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14. 

 6. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών 

σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

 7. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 

74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 

υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 

έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 
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5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 

διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 

άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

 8. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 

ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 

οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 

απόδειξη. 

 9. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 

αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση 

ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται. 

 10. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 

µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 

καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς 

 11. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

  α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 

δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης, 

πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

  β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

  γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
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επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 

6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677//21-10-

2013). 

  δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 12. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 13. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 14. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

 15. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

 16. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 17. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά 

την τυχόν διευκρίνησή / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Άρθρο 3 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

(Άρθρο 93, Ν.4412/16) 

 1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 

ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 
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ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή 

αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 

Β΄ 2677//21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι 

(διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια  

καθορίζονται στο άρθρο 5, Ν.4412/16): 

  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 

προβλέπεται µε το άρθρο 79 του Ν.4412/16. 

 3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 

διαδικασία: 

  α. Η αναθέτουσα αρχή: 

   (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 

πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 

   (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 

εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

   (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 

αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). 

Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

   (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο 

.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

  β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

   (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα 

αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 

αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 

ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 
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αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 

δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

   (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη 

µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 

εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να 

εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλοµετρητή. 

   (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν 

το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

   (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο 

και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. 

  γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε 

µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 

(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). 

 4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

 5. Το ΕΕΕΣ υποβάλλεται και υπογράφεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 73 του Ν.4412/16, από: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

  β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 

µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 

ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά. 
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Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

(Άρθρο 94, Ν.4412/16) 

 1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 2. Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την 

τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος 

διαγωνισµού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα «Ε». Ειδικότερα, θα περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεκµηριωτικό υλικό) και οποιοδήποτε επιπλέον 

στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα 

απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 3. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ 

Α΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 

διατάξεις. 

 4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως 

απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

θα απορρίπτονται. 

 5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς 

(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16) 

 1. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 

από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 

µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές 

που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 

οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 

 2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 

Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. 

 3. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

 4. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 

αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε. 

 5. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης 
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υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 6. Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της συµφωνίας πλαίσιο και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι 

την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της πρoσφoράς είναι 

δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 

 7. Το συνολικό και τυχόν επιµέρους κόστος της προµήθειας (άνευ ΦΠΑ) 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό και επιµέρους προϋπολογισθέν κόστος 

(άνευ ΦΠΑ) της δαπάνης (παράγραφος 4, άρθρου 26, Ν.4412/16). 

Άρθρο 6 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών 

(Άρθρο 21, Ν.4412/16) 

 1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 

όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 

της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της 

εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 

υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την 

ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

 3. 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 

διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα 

αρχή δεν δεσµεύεται για την τήρησή της. 

 4. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 

µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία 
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της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 

45) και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34). 

Άρθρο 7 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 

(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16) 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 

διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

79 και 102 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 8 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

(Άρθρο 100, Ν.4412/16) 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 

πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

 2. Πρώτα, γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

(φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο 

στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

  α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 
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διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 

  β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 

των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει 

ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την 

νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των 

τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό 

αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το 

στάδιο του διαγωνισµού. 

  ε. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την 

Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται 

ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, 

αποστέλλεται µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής στους συµµετέχοντες για 

ενηµέρωση. 

  στ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικές προσφορές), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται η 

ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε 

µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 

µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
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προσφορών. 

  ζ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 

ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από 

το σύστηµα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς 

που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία 

αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών. 

  η. Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, κατά την 

οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης, οι 

παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης και καλείται ο 

µειοδότης / «προσωρινός ανάδοχος» να προβεί στην κατάθεση των 

δικαιολογητικών µειοδότη. 

  θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση της συµφωνίας πλαίσιο, εντός προθεσµίας που θα του 

γνωστοποιηθεί και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών, ούτε 

µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

  ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε 

χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν 

σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών ενωρίτερα από τη χρονική 

προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν εγγράφως 

µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 

ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 

προθεσµίας. 
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  ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

  ιβ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του 

ανωτέρω φακέλου, το αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση για 

την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε πρακτικό 

γνωµοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

  ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 

δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 

συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης. 

 4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 

τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

  α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής 

προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16. 

  γ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω 

ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης 

αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 

πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία αποστολής 

της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει 

πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο 

υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν προδικαστικών 

προσφυγών / αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων. 
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Άρθρο 9 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

(Άρθρα 80, 82 και 103, Ν.4412/16) 

 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να 

υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά 

τη σύνταξη και συµπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / 

συµπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ. 

 2. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, 

όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα 

διαγωνισµό. 

 3. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 

περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 και του 

άρθρου 82 του Ν.4412/16, ήτοι: 

  α. Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2α του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπως του 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, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης των λόγων αποκλεισµού του Μέρους ΙΙΙ, 

Τµήµα Α του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. Η υποχρέωση προσκόµισης του 

ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73, δηλαδή τους διαχειριστές στις περιπτώσεις 

εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον διευθύνοντα σύµβουλο και τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου στις περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. 

  β. Πιστοποιητικό (σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 80 

του Ν.4412/16), που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους – 

µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

κάλυψης των λόγων αποκλεισµού του Μέρους ΙΙΙ, Τµήµατα Β και Γ του ΕΕΕΣ του 

παρόντος διαγωνισµού. 

  γ. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 

άρθρου 80 του Ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, από το οποίο να 
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προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εµπορικό µητρώο, ως 

Μέρος IV, Τµήµα Α του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. 

  δ. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 82 του Ν.4412/16), ανεξάρτητων οργανισµών, από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης του Μέρους IV, Τµήµα ∆ του ΕΕΕΣ του 

παρόντος διαγωνισµού. 

 4. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος 

διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. 

 5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 

φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 6. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 

τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

µέσο). 

 7. Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε 

αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 

παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 

αυτούς. 
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 8. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάδειξη 

του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 

µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 

 10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 103 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 10 

Απόρριψη Προσφορών 

(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16) 

 1 .Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 26 και του άρθρου 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως µη 

κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 26. 

Άρθρο 11 

Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 

(Άρθρο 104, Ν.4412/16) 

 Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 

και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 12 

Κατακύρωση – Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο 

(Άρθρο 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

συµφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε την επικοινωνία του 

ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήµανση 

του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται 

η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή από 

την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 

 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

  α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 

στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

  β. ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται και 

  γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

17PROC005759484 2017-02-03



Β - 21 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 13 

Κατάρτιση Συµφωνίας Πλαισίου 

(Άρθρο 39, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

 2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο 

τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της συµφωνίας 

πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 3. Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της 

από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για 

ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους 

συµβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας 

πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συµφωνίας πλαίσιο. 

 4. Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο 

οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Άρθρο 14 

∆ιαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συµβάσεων 

 1. Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν 

εκτελεστικές συµβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών που θα πραγµατοποιηθεί. 

 2. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό 
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Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), µε µέριµνα 

της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία 

των ειδών. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους µειοδότη/ές που έχουν 

υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την 

υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην 

απόφαση ανάθεσης. 

 3. Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

 4. Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη 

εκτελεστική σύµβαση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 

εκτέλεσή της. 

 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 15 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα 

µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας 

διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

 2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΝΝΚ. 

 3. Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει 

απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ µε κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα και την 

αναθέτουσα αρχή, όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

 4. ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 

διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής 

(∆ΤΠΝ, ΜΤΝ, ΤΕΣ, κλπ) για την εξόφληση του αναδόχου. 

 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 16 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών, θα γίνει από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ΝΝΚ, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από 

την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 

οικείες διατάξεις. 

 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 

υλοποιείται µε συνεργασία του προµηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση 

των υλικών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για 

την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση και προετοιµασία της Υπηρεσίας για την 

παραλαβή του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά. 

 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την 

παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει 

µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί. 

Άρθρο 17 

Εγγυητικές Επιστολές 

(Άρθρο 72, Ν.4412/16) 

 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). 

 2. Εγγύηση Συµµετοχής για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό για την σύναψη 

συµφωνίας πλαισίου δεν απαιτείται. 

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας – πλαισίου: 

  α. Για την εκτέλεση των όρων της συµφωνίας - πλαισίου, o πάροχος 

των υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, 

εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 0,5%, επί του 

τιµήµατος (άνευ ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο που ανατέθηκε σε αυτόν. 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος 

από το συνολικό συµβατικό χρόνο της συµφωνίας πλαίσιο. 

  γ. Η εγγύηση αποδεσµεύεται κατ’ έτος, ισόποσα και αναλογικά, 

επιστρεφόµενη στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την 

17PROC005759484 2017-02-03



Β - 24 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή 

που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς ΦΠΑ επί της 

συνολικής συµβατικής αξίας που κατακυρώθηκε υπέρ του. 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος 

από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 

  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υλικών της σύµβασης. 

 5. Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

  α. Για την καλή λειτουργία των προς προµήθεια υλικών, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να καταθέσει µε την παράδοση των υλικών, εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας, ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€). 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος 

από το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων υλικών. 

  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της µετά την 

λήξη της χρονικής περιόδου καλής λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση 

τυχόν ελαττωµάτων ή ζηµιών. 

 6. Εγγυητική προκαταβολής: 

  α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 1δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

  β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 

βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 

καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 18 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του 
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Αναδόχου 

(Άρθρο 200, Ν.4412/16) 

 1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 

του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών 

Ενταλµάτων (ΤΧΕ) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής ή µε έκδοση 

επιταγής από ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών 

από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

των ειδών και του τιµολογίου. 

 2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε 

έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής και την 

καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε 

πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο 

παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 

συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1δ) του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση 

την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού 

επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων» 

 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 

παραδόσεις. 

 4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 

τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 

συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 

προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.4152/13. 

 6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
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πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

 7. Στις συµβάσεις προµήθειας, όπως η παρούσα, τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 

αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/16.. 

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την 

ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  δ. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει 

την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  ε. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 

διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και 

την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

 8. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 

πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

 9. Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Άρθρο 19 

Ποινικές Ρήτρες - Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)) 

 1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 

κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 

Ν.4412/16. 
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 2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 

οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, 

που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 20 

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής 

(Άρθρα 127 και 345-374, Ν.4412/16) 

 1. Έως τις 30/03/2017, οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις 

ασφαλιστικών µέτρων υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.3886/10. 

  α. Προδικαστική προσφυγή 

   (1) Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη 

γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές 

και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

   (2) Ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

   (3) Ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 12 της υπ΄ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφασης του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677). 

   (4) ∆εν απαιτείται υποβολή παραβόλου. 

   (5) Εξετάζεται και απαντάται από την αναθέτουσα αρχή εντός 15 

ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της 

(σιωπηρή απόρριψη) 

  β. Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων: 

   (1) Έπεται της προδικαστικής προσφυγής. 

   (2) Ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

   (3) Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις 

διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 

   (4) Εκδικάζεται εντός 30 ηµερών. 
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  γ. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η 

άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 

µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή 

ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση 

ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε 

πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως 

ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται σύµφωνα µε 

την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.3886/10. 

 2. Από τις 31/03/2017, οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις 

αναστολής υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/16. 

  α. Προδικαστική προσφυγή: 

   (1) Υποβάλλεται: 

    (α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου IV, του Ν.4412/16 

(άρθρα 345-374). 

    (β) Ηλεκτρονικά, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία πρόκειται συσταθεί και λειτουργήσει από την 1-1-

2017, µε λειτουργική, οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. 

    (γ) Πριν την άσκηση έτερων ένδικων βοηθηµάτων (αίτηση 

αναστολής ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Εφετείου) και αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση αυτών. 

    (δ) Εντός προθεσµίας: 

     1/ 10 ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 

πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε 

ηλεκτρονικά µέσα. 

     2/ 15 ηµερών εάν κοινοποιήθηκε µε άλλα µέσα. 

     3/ 10 ηµερών από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 

φορέα. Ειδικά για την άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
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     4/ 15 ηµερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την 

εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

   (2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται η κατάθεση 

παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της 

προϋπολογιζόµενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύµβασης και δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο των 600,00€ και ανώτερο των 15.000,00€. 

   (3) Εξετάζεται (ορίζεται ηµεροµηνία συζήτησης / εξέτασης) από την 

ΑΕΠΠ εντός 40 ηµερών. 

   (4) Η ΑΕΠΠ κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή στην 

αναθέτουσα αρχή την εποµένη της κατάθεσης και την καλεί να: 

    (α) Κοινοποιήσει αυτήν το αργότερο εντός 5 ηµερών σε κάθε 

ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να θίγεται από αποδοχή της. 

    (β) ∆ιαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός 10 ηµερών από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της 

επί της προσφυγής, καθώς και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής 

στους ενδιαφερόµενους τρίτους. 

   (5) Εντός 10 ηµερών, κάθε ενδιαφερόµενος φορέας του οποίου 

επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση ενώπιον της 

ΑΕΠΠ. 

   (6) Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της προδικαστικής προσφυγής, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας 20 ηµερών από την ηµεροµηνία εξέτασης της 

προδικαστικής. 

  β. Αίτηση αναστολής 

   (1) Επί της απόφασης της ΑΕΠΠ για την προδικαστική προσφυγή, 

υφίσταται δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθηµάτων (αίτηση αναστολής) ενώπιον 

του κατά τόπου αρµόδιου ∆ιοικητικού Εφετείου, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 

   (2) ∆ικαίωµα άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων, έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, εάν η ΑΕΠΠ έχει κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 

   (3) Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής, απαιτείται η κατάθεση 

παραβόλου ύψους 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
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το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 500,00€ και ανώτερο των 5.000,00€. 

   (4) Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και 

η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν άλλως έχει διαταχθεί µε πράξη επιβολής προσωρινών 

µέτρων της ΑΕΠΠ (άρθρα 364 και 366). 

  γ. Κατά τα λοιπά, για την άσκηση των προδικαστικών προσφυγών και 

αιτήσεων αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόµενα στα 345-374 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 21 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του 

ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς προµήθεια υλικά ή από επιτροπή που ορίζεται 

από αυτή. 

 2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 22 

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

(Άρθρο 129, Ν.4412/16 

 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής 

εφαρµόζονται: 

  α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

  β. Οι όροι της Σύµβασης. 

  γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 23 

Υπεργολαβία 

(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16) 

 1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το 

τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
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 2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν 

αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε 

κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στα 

άρθρα 58 και 131 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 26 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16) 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 

σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 

 2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε 

εξαίρεση ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.1497/1984 (Α΄ 188). 

Άρθρο 27 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16) 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 

δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. 
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 2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

έχουν άµεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, µέσω 

του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό του συστήµατος (Α/Α 

Συστήµατος). 

 3. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», καθώς και οι διατάξεις για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και ο Ν.4155/13 «Εθνικό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την 

επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 28 

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές 

συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το 

Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, ο 

Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

 2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 

διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

 5. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για 

δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

 6. Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει 
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κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

 7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση 

προς τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

 8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 

Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 

αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας 
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Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 1. Οι Ειδικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προέρχονται 

από τις ιδιαιτέρες ανάγκες της κάθε σύµβασης και καθορίζονται από την εσωτερική 

αλληλογραφία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, που προηγήθηκε της Εντολής 

∆ιενέργειας Προµήθειας (Ε∆Π), αλλά και από την ίδια την Ε∆Π. Οι όροι του 

παρόντος Παραρτήµατος, εξειδικεύουν την προµήθεια και κατισχύουν των Γενικών 

Όρων, σε περίπτωση που αναφέρονται κι εκεί. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος Ναυτικού 

Νοσοκοµείου Κρήτης (ΝΝΚ), ως πίνακας αυτός αναγράφεται στον Πίνακα 

Προµηθευτέου Υλικού (ΠΠΥ), Προσθήκης 1, Παραρτήµατος «Α», παρούσης 

∆ιακήρυξης. 

Άρθρο 2 

Κατάσταση Υλικού 

 1. Το υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, πλήρες και πρόσφατης 

κατασκευής [όχι πέραν του ενός (1) έτους]. 

 2. Για τα υλικά θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

διάρκειας δύο (2) ετών. 

Άρθρο 3 

Τρόπος ∆ιενέργειας 

 Η προµήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και η κατακύρωση αφορά τη 

χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της ποσότητας κάθε ενός επί µέρους είδους 

(αγορά εκάστου υλικού). 

Άρθρο 4 

Χρόνος Παράδοσης 

 Το κάθε είδος πρέπει να παραδοθεί εντός εξήντα (60) ηµερών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Άρθρο 5 

Τρόπος – Τόπος Παράδοσης των Υλικών 

 Τα υλικά θα παραδοθούν στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (ΝΝΚ), (Νοµός 

17PROC005759484 2017-02-03



Γ - 3 

Χανίων) µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή / αναδόχου. 

Άρθρο 6 

Τρόπος Πληρωµής – Πηγή Χρηµατοδότησης 

 Η εξόφληση – πληρωµή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και θα πραγµατοποιηθεί σε 

βάρος πιστώσεων του ειδικού λογαριασµού ΝΙΝ µε µέριµνα ΜΤΝ, µε τραπεζική 

επιταγή που θα εκδίδεται από το εν λόγω Ταµείο. 

Άρθρο 7 

Κρατήσεις 

 1. Η προµήθεια και η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στις κάτωθι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις: 

  α. ΜΤΝ             : 4% 

  β. ΕΛΟΑΝ            : 2% 

  γ. Χαρτόσηµο           : 0,12% 

  δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου          : 0,024% 

  ε. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,06% 

  στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0018% 

  ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00036% 

   Σύνολο             : 6,20616% 

 2. Σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% για προµήθεια 

υλικών επί της καθαρής αξίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, άρθρου 64, 

Ν.4172/2013. 

 3. Η κράτηση υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, διενεργείται για συµβάσεις ποσού 

µεγαλύτερου ή ίσου των 2.500,00€, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης και 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής τυχόν σύµβασης, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 και την ΥΑ 5143/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β΄ 

3335//11.12.2014). 

Άρθρο 8 

Έλεγχος Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής – ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

 1. Ο έλεγχος της ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή 

που θα οριστεί µε µέριµνα ΝΝΚ. 

 2. Τα έξοδα των τυχόν ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή / ανάδοχο. 
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Άρθρο 9 

Κωδικοποίηση Υλικού 

 ∆εν απαιτείται η περίληψη του όρου. 

Άρθρο 10 

Εκτελεστικές Συµβάσεις 

 1. Οι εκτελεστικές συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν στο πλαίσιο 

της παρούσας συµφωνίας, θα υπογράφονται από την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2). 

 2. Ο επιχειρησιακός φορέας (ΓΕΝ/∆ΥΓ) θα αιτεί από τον φορέα 

χρηµατοδότησης (ΜΤΝ/ΝΙΝ) την δέσµευση του αναλογούντος για την ανάθεση 

ποσού. Μετά την έκδοση της σχετικής δέσµευσης πίστωσης από τον φορέα 

χρηµατοδότησης, θα διαβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), η ίδια η 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) και η αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2) θα 

εκδίδει την απαιτούµενη Απόφαση Ανάθεσης, την οποία και θα κοινοποιεί στον 

ανάδοχο, προσκαλώντας τον συγχρόνως να προσέλθει για την υπογραφή της 

εκτελεστικής σύµβασης. 

 3. Οι αποφάσεις ανάθεσης θα υπογράφονται από τον ΕΟΕ κ. Υ/ΓΕΝ και οι 

εκτελεστικές συµβάσεις, θα υπογράφονται από τον ∆ιευθυντή ΓΕΝ/Ε2 και τον 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του αναδόχου. 

 4. Ο ανάδοχος, µετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης, 

αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της σύµβασης (παράδοση των υλικών). 

 5. Το ΝΝΚ, θα παραλαµβάνει τα υλικά και είναι υπεύθυνο για την συλλογή 

και υποβολή προς ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, όλων των απαραίτητων παραστατικών και 

δικαιολογητικών ενταλµατοποίησης της κάθε δαπάνης. 

Άρθρο 11 

Λοιποί Όροι 

 Για τον υπολογισµό του προϋπολογισθέντος κόστους του διαγωνισµού 

ελήφθη υπόψη και το αρχείο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου 

Υγείας. 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας 
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 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
 31 Ιανουαρίου 2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.603. 1 / 18 / 280640 /Σ. 237 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

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

4
 

υπέρ του:  

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

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

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

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

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4
  Όπως υποσηµείωση 3. 
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β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

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

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης / 

συµφωνίας πλαισίου “(τίτλος σύµβασης / συµφωνίας πλαίσιο)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

6
 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης

8
) 

ή  

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

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

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

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση 

τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον 

αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα                …………………………. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 

        ΕΥΡΩ. ……………………………… 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση………………………………………………
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ………….ΕΥΡΩ της µε αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ……………………………….της (αριθ. 
∆ιακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρµογή 
των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
µας καµιά ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………………………………………………. 

Κατάστηµα ……………………………………………………………………………….. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax ): ………………………………..….…………………. 

Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………. ΕΥΡΩ:  …………………………… 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………… ΕΥΡΩ ……………….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………………………………………………………………... (και ολογράφως) 
…………………………………………………..………..……. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
……………………………………….. ∆\νση …………………………………………. για 
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτήν ειδών σε εκτέλεση των όρων 
της µε αριθµό……………………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη 
προµήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το απαιτούµενο από τη 
διακήρυξη ποσό. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 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 απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα 
µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………… 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
 31 Ιανουαρίου 2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.603. 1 / 18 / 280640 /Σ. 237 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό έχουν 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , ως 
συνηµµένο αρχείο στο παρόν Παράρτηµα (συνηµµένα αρχεία Εντολής ∆ιενέργειας 
Προµήθειας ΓΕΝ/∆ΥΓ2-ΙΙ). 

 2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στα άρθρα 54 έως 56 του Ν.4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το οριζόµενα στο 
Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α του ίδιου νόµου. 

 3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά υποψηφίου αναδόχου 
που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού 
προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα 
διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από 
ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή 
προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. 

 4. Σε περίπτωση που υποψήφιος οικονοµικός φορέας προσφέρει το προς 
προµήθεια υλικό του διαγωνισµού συµµορφούµενο/ες µε κάποιο ευρωπαϊκό ή 
άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο που δεν αναφέρεται ή µνηµονεύεται στη 
διακήρυξη, τότε οφείλει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του και το εν λόγω 
πρότυπο µε το οποίο συµµορφώνονται τα προσφερόµενα υλικά του και να 
αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα 
Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το προσφερόµενο είδος, για το οποίο 
δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή 
υπερκαλύπτει) τις απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας ΓΕΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
Στην Εντολή ∆ιενέργειας Προµήθειας 01/17 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. Αυτόµατο πλυντήριο απολύµανσης ενδοσκοπίων µε θερµοχηµική 

επεξεργασία µιας θέσεως. 

� Να είναι ειδικά κατασκευασµένο µεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής 
µε δυνατότητα θερµοχηµικής επεξεργασίας ενδοσκοπίων . 
 
� Να έχει την δυνατότητα ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυσης, 
καθαρισµού, απoλύµαvσης για ένα ενδοσκόπιο σε 30 λεπτά περίπου. 
 
 
� Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας τo oπoίo: 
 
  Να ελέγχει αυτόµατα τo επίπεδο τoυ καθαριστικού, αvτισηπτικoύ 
και vερού στον κάδο τoυ πλυντηρίου. 
 
  Να ελέγχει αυτόµατα τη ρoή τoυ καθαριστικού, αvτισηπτικoύ 
κατά τη διάρκεια τoυ κύκλου πλυσίµατος. 
 
  Να πραγµατοποιεί αυτόµατο έλεγχο στεγανότητας και µόνιµο 
έλεγχο της πίεσης. 
 
  Να σταµατά τηv ασφάλεια σε υπερβολικές θερµοκρασίες αέρα-
νερού. 
 
  Να πραγµατοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώµατος της πόρτας 
κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης 
 
� Να διαθέτει συστήµατα ανίχνευσης διαρροής του εσωτερικού του 
ενδοσκοπίου (leakage tester). 
 
� Να έχει ηλεκτρονικό σύστηµα ανίχνευσης διαρροών εύκαµπτων 
ενδοσκοπίων  
 
 
� Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών στα εύκαµπτα ενδοσκόπια 
(ινοοπτικά και video) κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης στο αυτόµατο 
πλυντήριο καθαρισµού απολύµανσης ενδοσκοπίων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
Στην Εντολή ∆ιενέργειας Προµήθειας 01/17 
 
� Να διαθέτει ενσωµατωµένη µονάδα παραγωγής υπεριώδους 
ακτινοβολίας (UV), του ίδιου οίκου µε το πλυντήριο, η oπoία να απολυµαίνει 
το νερό σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο 
ξεπλύµατος, στο οποίο να προστίθεται µικρή ποσότητα απολυµαντικού υγρού 
για καλύτερα αποτελέσµατα.(Να αποδεικνύεται από τα τεχνικά εγχειρίδια του 
κατασκευαστικού οίκου)  
 
� Όλα τα κανάλια του ενδοσκοπίου να συνδέονται µέσω ειδικών 
προσαρµογέων έτσι ώστε κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης να 
διασφαλίζεται η οµαλή και προβλεπόµενη ροή απολυµαντικού και 
απορρυπαντικού υγρού προκειµένου να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισµός 
και η απολύµανσή του. 
 
� Να διαθέτει σύστηµα µικρoεπεξεργαστή (Micro Computer Unit) τo 
oπoίo ελέγχει µε ακρίβεια όλα τα προγράµµατα και τις παραµέτρους κατά τη 
διάρκεια της πλύσης. 
 
� Ο τρόπος καθαρισµού τo απορρυπαντικό και αντισηπτικό να είναι 
απόλυτα φιλικά και συµβατά προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων 
χωρίς vα προκαλούν φθορές. 
 
� Να µπορεί να συνδεθεί µε ενδοσκόπια όλων των εταιρειών µέσω 
adapters / συνδετικών. 
 
� Να διαθέτει πρόγραµµα αυτοκαθαρισµού - αυτοαποστείρωσης του 
πλυντηρίου στο τέλος του προγράµµατος πλύσης. 
 
� Να διαθέτει πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας καθαρισµού (Hygienic 
Test). 
 
� Να πληροί όλους τους κανονισµούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) καθώς και Υγιεινής σε θέµατα 
απολύµανσης. 
 
� Να διαθέτει ενσωµατωµένα συστήµατα φίλτρων καθαρισµού και 
αφαλάτωσης του εισερχόµενου νερού χωρίς να χρειάζεται εξωτερική 
εγκατάσταση. Επίσης να µην χρειάζεται αλλαγή των φίλτρων µειώνοντας έτσι 
σηµαντικά το κόστος λειτουργίας του πλυντηρίου. 
 

2. Σύστηµα ενδοσκοπήσεων υψηλής ευκρίνειας (high definition) 

 A. Ψηφιακός Βίντεο-επεξεργαστής εικόνας HD 

� Να είναι ψηφιακός τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας HD (High 

Definition) και να συνεργάζεται µε έγχρωµο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης 

εικόνας CCD Color Chip Technology. Να αναφερθεί η ανάλυση. 

� Να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της ανατοµικής περιοχής που 

εξετάζουµε, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο τµήµα της οθόνης, έτσι ώστε να 
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υπάρχει καλύτερη παρατήρηση των λεπτοµερειών στην περιοχή που 

εξετάζουµε. Να αναφερθεί το ποσοστό κάλυψης της οθόνης. 

� Να έχει τη δυνατότητα ρυθµίσεως του κόκκινου και του µπλε χρώµατος 

σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

� Να διαθέτει µέθοδο διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού 

ιστού για την καλύτερη απεικόνιση µορφωµάτων και τριχοειδών αγγείων στα 

επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου. Να περιγραφεί η µέθοδος καθώς και 

οι λειτουργίες που παρέχονται. 

� Να διαθέτει διακόπτη ισορροπίας λευκού χρώµατος (white balance) για 

ακρίβεια και πιστότητα χρωµάτων, στο πρόσθιο τµήµα της συσκευής για 

ευκολία .Να υφίσταται η δυνατότητα αποθήκευσης στη µνήµη της τελευταίας 

ρύθµισης ώστε να µην επαναλαµβάνεται η διαδικασία σε κάθε εξέταση. 

� Να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ρυθµίσει όλες τις λειτουργίες 

από το ενδοσκόπιο. Να αναφερθούν λειτουργίες. Να υπάρχει επιλογή 

λειτουργιών ανά κοµβίο. 

� Να συνδέεται µε πληκτρολόγιο για καταχώρηση στοιχείων. 

� Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε µηχανήµατα καταγραφής: video 

recorder, video printer και Η/Υ. 

� Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους καθώς και αναλογικές. Να 

αναφερθούν οι έξοδοι. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη USB ώστε να καθίσταται 

δυνατή η σύνδεσή του µε removable disk (flash). 

 

 Β. Πηγή ψυχρού φωτισµού 300Watt 

� Να είναι ενσωµατωµένη ή ξεχωριστή από τον βίντεο-επεξεργαστή µε 

λυχνία 300 Watt XENON. 

� Η αντλία αέρα-νερού να διαθέτει τουλάχιστον δυο επίπεδα ρυθµίσεων 

τα οποία να αναφερθούν. 

� Το επίπεδο φωτεινότητας να ρυθµίζεται χειροκίνητα από το χειριστή ή 

αυτόµατα από τον βίντεο-επεξεργαστή. Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

 

 Γ. Εύκαµπτο Video Γαστροσκόπιο HD (High Definition) 

� Να είναι κατάλληλο για εξεταστική χρήση ρουτίνας και για θεραπευτικές 

επεµβάσεις. 
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� Να είναι τεχνολογίας HD (High Definition). Να αναφερθεί η ανάλυση. 

� Να έχει γωνία οπτικού πεδίου 140°. 

� Το βάθος πεδίου οράσεως να είναι 5-100mm. 

� Να εκτελεί γωνιώσεις κατά 120° άνω, 90° κάτω, 90° δεξιά και 90° 

αριστερά ή µεγαλύτερες. 

� Η εξωτερική διάµετρος του εύκαµπτου σωλήνα να είναι το πολύ 10mm 

και του τελικού κάτω άκρου το πολύ 11mm. 

� Η διάµετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων (βιοψίας) να είναι 

2.8mm. 

� Το συνολικό µήκος του οργάνου να είναι το πολύ 1.400mm. 

� Το ωφέλιµο µήκος (εργασίας) να είναι 1.050mm. 

� Να είναι πλήρως στεγανό και να µπορεί να παραµείνει εντός 

απολυµαντικών υγρών για µεγάλο χρονικό διάστηµα για την πλήρη 

ασφάλεια χρήσεως, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

χρησιµοποιούµενου απολυµαντικού. 

� Να έχει τη δυνατότητα ρυθµίσεων από τη λαβή πολλών παραµέτρων 

µέσων κοµβίων του χειριστηρίου (πάγωµα, VCR, Video-Printer κλπ.). 

Να αναφερθούν οι ρυθµίσεις. 

� Να είναι συµβατό µε µέθοδο διαφοροποίησης παθολογικού και 

φυσιολογικού ιστού για την καλύτερη απεικόνιση µορφωµάτων και 

τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου. Να 

περιγραφεί η µέθοδος. 

 

 ∆. Εύκαµπτο Video Κολονοσκόπιο HD (High Definition) 

� Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως µεγαλύτερο από 120°. 

� Να είναι τεχνολογίας HD (High Definition). Να αναφερθεί η ανάλυση. 

� Να διαθέτει εξωτερική διάµετρο σωλήνα εισαγωγής και κάτω άκρου το 

πολύ 13.5mm. 

� Να διαθέτει κανάλι για βιοψία 3,8mm. 
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� Να εκτελεί γωνιώσεις κατά 180° άνω, 180° κάτω, τουλάχιστον 150° 

δεξιά και τουλάχιστον 150° αριστερά. 

� Να διαθέτει ωφέλιµο µήκος περίπου 1.700mm. 

� Να έχει τη δυνατότητα ρυθµίσεων από τη λαβή πολλών παραµέτρων 

µέσων κοµβίων του χειριστηρίου (πάγωµα, VCR, Video-Printer κλπ.). 

Να αναφερθούν οι ρυθµίσεις. 

� Να είναι συµβατό µε µέθοδο διαφοροποίησης παθολογικού και 

φυσιολογικού ιστού για την καλύτερη απεικόνιση µορφωµάτων και 

τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου. Να 

περιγραφεί η µέθοδος. 

� Να έχει βάθος πεδίου 4-100mm. 

� Να είναι πλήρως στεγανό και να µπορεί να παραµείνει εντός 

απολυµαντικών υγρών για µεγάλο χρονικό διάστηµα για την πλήρη 

ασφάλεια χρήσεως, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

χρησιµοποιούµενου απολυµαντικού. 

 

 Ε. Ενδοσκοπικό µόνιτορ LCD τεχνολογίας HD 

� Να είναι τουλάχιστον 19’’ υψηλής ευκρίνειας TFT Active Matrix LCD. 

� Να είναι ειδικά κατασκευασµένη για χρήση σε ενδοσκοπικές 

εφαρµογές. 

� Να διαθέτει ευκρίνεια SXGA 1280 x 1024 dots. 

� Να διαθέτει εισόδους για BNC, Y/C και RGB. 

� Να προσφερθεί µε ειδική βάση στήριξης έτσι ώστε να τοποθετείται 

ασφαλώς στο τροχήλατο. 

 

3. Trolley ενδοσκοπικής χρήσης  

� Να είναι τροχήλατο, τεσσάρων θέσεων, ειδικά σχεδιασµένο για την 

τοποθέτηση ενδοσκοπικών µηχανηµάτων. 

� Να διαθέτει ειδική θέση για το πληκτρολόγιο. 
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� Να διαθέτει ειδική κρεµάστρα για το ενδοσκόπιο. 

� Να διαθέτει συρτάρι για την φύλαξη του αναλώσιµου υλικού. 

� Να διαθέτει πολύπριζο. 

 

4. Αναρρόφηση 

� Να είναι κατάλληλη για συvεργασία µε τα ενδοσκοπικά όργανα 

 (χαµηλού κενού). 

� Να φέρει µία φιάλη χωρητικότητας που να υπερβαίνει το 1lt. 

� Να διαθέτει πλήρως αυτοµατοποιηµένη ρoή (cut-off). 

� Να διαθέτει εvδείξεις χωρητικότητας. 

� Να φέρει τροχήλατη βάση. 

� Να φέρει αντιβακτηριακό φίλτρο και σύστηµα υπερπλήρωσης τωv 

φιαλών. 

� Η φιάλη vα είναι κλιβανιζόµενη 

 
5. Ηλεκτρονική διαθερµία για γαστρεντερολογική χρήση  
 

� Η προσφερόµενη διαθερµία να είναι αποκλειστικά κατασκευασµένη για 

εvδoσκoπικές επεµβάσεις για κόψιµοo και θερµοκαυτηριασµό (cut, 

Coagulation). 

� Να διαθέτει τρία (3) διαφορετικά επίπεδα συνεχούς Μονοπολικής 

κοπής, και 2 επιπλέον διαφορετικά επίπεδα διακοπτόµενης κοπής µε 

Αιµόσταση µε δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ταχυτήτων και µέγιστη ισχύ 

120Watt. 

� Η µέγιστη ισχύς της διαθερµίας να απoδίδεται στα 120 Watt ώστε vα 

είvαι συµβατή µε τηv εµπέδηση τoυ ανθρώπινου σώµατος η oπoία είναι 250-

350 Ω σε φυσιολογικά επίπεδα. 

� Να διαθέτει διακόπτες απλής επαφής (touch button) καθώς και 

επικαλυµµένη πρόσοψη από µεµβράνη για αποτελεσµατικό καθαρισµό, 

απoλύµαvση, χωρίς πιθανή εισροή νερού στo εσωτερικό της. 

� Να διαθέτει έλεγχο και ένδειξη σωστής συνδεσµολογίας γείωσης, η 

oπoία να πραγµατοποιείται µε πλάκες µιας χρήσεως για προστασία τoυ 

ασθενή από πιθανή διαρροή ρεύµατος και για καλύτερη απόδοση ισχύoς. 
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� Να διαθέτει αυτόµατο και συνεχή έλεγχο µέσω µικροεπεξεργαστή όλων 

τωv λειτουργιών της καθώς και της συνδεσµολογίας. Σε περίπτωση πιθανής 

βλάβης, η λειτουργία της να διακόπτεται και να εµφανίζεται ένδειξη κακής 

λειτουργίας καθώς και ηχοσήµα. 

� Να ρυθµίζει αυτόµατα τηv ισχύ πoυ χρειάζεται για κόψιµο, 

καυτηριασµό, αιµόσταση ώστε vα αποφεύγεται  νέκρωση τoυ γύρω ιστoύ από 

χρήση υπερβολικής ισχύoς ή λόγω παρατεινόµενης χρονικής χρήσης. Να 

διαθέτει φωτεινή και ηχητική προειδοποίηση για πιθανές βλάβες ή µη σωστή 

χρήση της. 

� Να είvαι πλήρως αυτόµατη, ψηφιακή και να διαθέτει σύστηµα 

επεξεργαστώv για έλεγχο λειτουργιών. 

� Να διαθέτει διπλό πoδoδιακόπτη για κόψιµο, θερµοκαυτηριασµό. 

� Να διαθέτει σύστηµα µνήµης πoυ να συγκρατεί αυτόµατα όλες τις 

ρυθµίσεις της προηγούµενης χρήσης. 

� Να πληροί τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας καθώς και τους 

κανονισµούς για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE 

Mark). 

� To standard set να περιλαµβάνει: 

 
  Συσκευή ηλεκτρονικής διαθερµίας 
 
  Ποδοδιακόπτη µε δύο πεντάλ 
 
 
6. Monitor παρακολούθησης ζωτικών σηµείων ασθενούς µε 

ενσωµατωµένο πιεσόµετρο. 

� Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες 

και παιδιά. 

� Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόµενη 

µπαταρία ενσωµατωµένη στο µόνιτορ για τουλάχιστον µία (1) ώρα  

� Να έχει δυνατότητα απεικόνισης µεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι 

ώστε να είναι ορατές από απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των 

κυµατοµορφών µε διάφορα χρώµατα επιλογής του χειριστή. 

� Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθµίδες : 

 
  Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, αναπνοής µε συναγερµό άπνοιας. 
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  Αναίµακτης µέτρησης της αρτηριακής πίεσης 
 
� Να διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα συναγερµών µε ρυθµιζόµενα ανώτερα 
και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε 
λειτουργία σε περίπτωση συναγερµού. 
 
 
 
 
   Ο Συντάξας 
 
  Πλοίαρχος (ΥΙ) Γ. Στεφανίδης ΠΝ 

 ∆/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 

 

 

 

 

        Θεωρήθηκε 

 

      Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Σπανός ΠΝ 
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ΣΤ-1 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
 31 Ιανουαρίου 2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.603. 1 / 18 / 280640 /Σ. 237  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ………. / 201.… 

για την ανάθεση στην εταιρεία 

« ………………………………………………………………………………………… » 

Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος ΝΝΚ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): ………… ΕΥΡΩ (€) 

 Στην Αθήνα, σήµερα ………………………, δυνάµει της απόφασης µε στοιχεία 
Φ.603.1/18/ ………….. /Σ. ………. // …. ……………….. 201 .... /ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, µεταξύ 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, (εφεξής αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 
229, ΤΚ 15561) εκπροσωπουµένου από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Ε2 του 
Κλάδου Ε΄ …………….………………. και της εταιρείας 
……………………………………….., που εδρεύει στ ……………………………….. 
(οδός ……………………., αριθµ. …..), και εκπροσωπείται νόµιµα από τ…. 
………………………………. (Α∆Τ ………………..., ΑΦΜ ………………..…..), η 
οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Ανάδοχος»  

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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ΣΤ-2 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 3 

Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης 3 

ΑΡΘΡΟ 2ο 3 

Συµβατικό Τίµηµα 3 

ΑΡΘΡΟ 3ο 3 

Εγγυοδοσία 3 

ΑΡΘΡΟ 4ο 4 

Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ 4 

ΑΡΘΡΟ 5ο 4 

Λοιποί Όροι 4 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης 

 1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση της Προµήθειας 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος ΝΝΚ, ως αυτός 
περιγράφεται και αναλύεται στο Παράρτηµα «Α» παρούσης. 

 2. Τα υλικά θα παραδοθούν στο ΝΝΚ, εντός εξήντα (60) ηµερών από την 
υπογραφή της παρούσης. 

 3. Η διάρκεια της παρούσης είναι εξήντα (60) ηµέρες. 

 4. Τα προµηθευόµενα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’ αριθµ. ……………. 
συµφωνίας πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης 01/17/ΓΕΝ/Ε2. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικό Τίµηµα 

 1. Το συµβατικό τίµηµα ορίζεται στο ποσό των 
……………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………….. 
και βαρύνει πιστώσεις …………………………………………………………………….. 

 2. Με µέριµνα της εταιρείας καθορίσθηκαν τα ακόλουθα: 

  α. Πλήρη Επωνυµία Εταιρείας: …………………………………………… 
  β. Στοιχεία ∆ικαιούχου (εφόσον απαιτείται): ……………………………… 
  γ. ∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας: …………………………………………… 
  δ. ΑΦΜ Εταιρείας: ………………………………………………………… 
  ε. Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: ………………………………….. 
  στ. IBAN: ……………………………………………………………………... 
  ζ. SWIFT: …………………………………………………………………. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Εγγυοδοσία 

 1. Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατέθεσε την υπ' 
αριθµόν ………………………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης συνολικού ύψους ……..………………………………………………………. 
ευρώ και ……………………………….….. λεπτών (…………………….. €), η οποία 
καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ανατιθέµενου ποσού, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και ισχύος µέχρι 
…………………………..……..……………. [χρόνος µεγαλύτερος από το συνολικό 
χρόνο διάρκειας της σύµβασης], για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύµβασης, η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα 
…………………………………………..…………………… και  το κείµενο της έχει 
γίνει απολύτως δεκτό από τον Εργοδότη. 

 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δόθηκε, θα επιστραφεί στον 
Ανάδοχο µετά την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεών του. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ 

 Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι την …………………………………………. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

 2. Όλοι οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο ……………….. 
συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για την παρούσα σύµβαση. 

 3. 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. 

 4. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν 
ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά 
σειρά ο Ν.4412/16, η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και 
Οικονοµική Προσφορά του προµηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

 5. Η παρούσα δεν απαιτείται να διέλθει από Προσυµβατικό Έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το Ν.4129/13, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει (προϋπολογισθέν κόστος διαγωνισµού κάτω των 500.000,00€). 

 6. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 
συµβαλλοµένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η 
αναθέτουσα Αρχή και  ένα (1) ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

  

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο εκδόθηκε και υπογράφεται στην Αθήνα, την 
…………………………...….. µεταξύ των: 

 α. από τη µια πλευρά, που εφεξής θα καλείται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 
εκπροσωπούµενου από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Ε2, του Κλάδου Ε΄, 
………………………………………………………………………………………………., 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου µε την υπ’ αριθ. Φ.603.1/18/ ………….. /Σ. ………. // 
…… ………. 17 απόφαση ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ, 

και 

 β. από την άλλη πλευρά, την εταιρεία, που εφεξής θα αποκαλείται 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (Προµηθευτής): « .............................................................................. » 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από τ…. ……………………………………………………. 
κατοίκου …………………………………………………………………….…..……. 
οδός ………………………..………..……….. , Αριθµός ………..……………….., 
αριθ. Τηλεφώνου ……………………………….…….………. κατόχου του υπ’ αριθ. 
……………………… Α∆Τ, …………………………………………………..………….. 
(Τίτλος εργασίας), ενεργώντας σύµφωνα µε την από 
…………………………………………….……………………………………………….… 
εξουσιοδότηση της εταιρείας. 

Μεταξύ των ανωτέρω συµβαλλοµένων, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία 
αποδεκτά τα εξής: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

- «ΓΕΝ» ή «ΠΝ» ή «Εργοδότης» ή «Υπηρεσία» ή αντωνυµία αντί αυτών, το 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και η εντολοδόχος Υπηρεσία για την εκτέλεση 
της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

- «Εργολάβος» ή «Ανάδοχος» ή «Πάροχος» ή «Προµηθευτής» ή 
«Προµηθεύτρια» ή «Συντηρήτρια» ή αντωνυµία αντί αυτών, η εταιρεία 
«................................................................ » 

- «Συµβαλλόµενοι»: Ο Εργολάβος και ο Εργοδότης (ΓΕΝ). 

- «Συµφωνία Πλαίσιο»: Το επίσηµο κείµενο που έχει υπογραφεί ανάµεσα 
στον Εργολάβο και τον Εργοδότη και αποτελείται από τα άρθρα της παρούσης. 

Από κοινού ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα αποκαλούνται κατωτέρω στο παρόν 
ως «τα Μέρη» και το καθένα χωριστά ως «Πλευρά». 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση Προµήθειας 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού Γαστρεντερολογικού Τµήµατος Ναυτικού 
Νοσοκοµείου Κρήτης (ΝΝΚ), ως αυτός αναγράφεται στο Παράρτηµα «Α» της 
παρούσας. 

 2. Τα προσφερόµενα υλικά θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της συµφωνίας - πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους, σύµφωνα 
µε τους οποίους ο Ανάδοχος θα παρέχει τα προσφερόµενα είδη, βάση των 
οποίων θα καταρτίζονται εν συνεχεία οι εκτελεστικές συµβάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 1. Η παρούσα ενεργοποιείται την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα 
δύο µέρη: 

  α. Ηµεροµηνία Υπογραφής: ……………………………………………….. 
  β. Ηµεροµηνία Ενεργοποίησης: …………………………………………… 

 2. Σε περίπτωση που η παρούσα συµφωνία δεν ενεργοποιηθεί, οι 
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας της παρούσας θα ισχύουν. 

 3. Η παρούσα άρχεται και ισχύει για δύο (2) έτη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της: 

  α. Ηµεροµηνία Υπογραφής: ……………………………………………….. 
  β. Ηµεροµηνία Λήξης: ……………………………………………………. 

 4. Οι όροι και προϋποθέσεις της συµφωνίας - πλαίσιο παραµένουν σε 
πλήρη ισχύ και για τις εκτελεστικές συµβάσεις που εκτελούνται στην διάρκεια 
ισχύος της συµφωνίας. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων, που 
συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο, µπορεί να 
υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συµφωνίας πλαίσιο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 1. Το συµβατικό τίµηµα ορίζεται στο ποσό των 
………………………………………………………………………………………………. 
ευρώ και ……………………………………………………………………….. λεπτών 
(……………………………….... €), άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 
υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων. 
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 2. Η προµήθεια και η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στις κάτωθι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις: 

  α. ΜΤΝ             : 4% 
  β. ΕΛΟΑΝ            : 2% 
  γ. Χαρτόσηµο           : 0,12% 
  δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου          : 0,024% 
  ε. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,06% 
  στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0018% 
  ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00036% 
   Σύνολο             : 6,20616% 

 3. Σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% για την προµήθεια 
υλικών επί της καθαρής αξίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, άρθρου 64, 
Ν.4172/2013. 

 4. Το Πολεµικό Ναυτικό βαρύνεται µε τον εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ. 

 5. Η κράτηση υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, διενεργείται για συµβάσεις ποσού 
µεγαλύτερου ή ίσου του των 2.500,00€, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης 
και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής τυχόν σύµβασης, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 7 του άρθρου 375 του Ν.44152/16 και την ΥΑ 5143/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β΄ 
3335//11.12.2014). 

 6. Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση της παρούσας, πιστώσεις θα 
διατεθούν από κονδύλια ΜΤΝ/ΝΙΝ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 1. Η συµφωνία – πλαίσιο δεν δεσµεύει την αναθέτουσα Αρχή για την 
υποβολή αιτηµάτων προς τον Ανάδοχο για την προµήθεια των αιτούµενων ειδών 
και όποια οικεία υποχρέωση γεννάται µόνο µε την υπογραφή των εκτελεστικών 
συµβάσεων. 

 2. Οι εκτελεστικές συµβάσεις θα υπογράφονται ξεχωριστά για κάθε 
παραγγελία ειδών, είτε ολική, είτε τµηµατική. 

 3. Η ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων θα πραγµατοποιηθεί άνευ 
διενέργειας νέου επαναδιαγωνισµού (call-off), µε τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο παράρτηµα «Β» της διακήρυξης (απευθείας ανάθεση στον µειοδότη). 

 4. Το κόστος των συνολικά προµηθευτέων υλικών, µέσω των 
εκτελεστικών συµβάσεων, δεν θα υπερβεί τη συνολικά κατακυρωθείσα αξία της 
συµφωνίας πλαίσιο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αιτείται την προµήθεια των υλικών του 
Άρθρου 1 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τα εν λόγω 
υλικά, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 01/17/ΓΕΝ/Ε2 και έναντι του 
ποσού της συµφωνηθείσας µε την εκτελεστική σύµβαση τιµής. 

 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να παραγγείλει / αναθέσει εξ’ 
ολοκλήρου, µερικώς ή κατ’ ελάχιστον την οποιαδήποτε ποσότητα ειδών και 
εποµένως δεν δεσµεύεται έναντι του δικαιούχου της παρούσας µέχρι και την 
υπογραφή εκτελεστικής σύµβασης. 

 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
εκτελεστικής σύµβασης που του ανατέθηκε κατ’ εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνίας, οποτεδήποτε και αν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να του αναθέσει 
την εκτέλεση. 

 4. Οι εκτελεστικές συµβάσεις που πρόκειται υπογραφούν στο πλαίσιο της 
παρούσας συµφωνίας, θα υπογράφονται από την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2). 

 5. Ο επιχειρησιακός φορέας (ΓΕΝ/∆ΥΓ) θα αιτεί από τον φορέα 
χρηµατοδότησης (ΜΤΝ/ΝΙΝ) την δέσµευση του αναλογούντος για την ανάθεση 
ποσού. Μετά την έκδοση της σχετικής δέσµευσης πίστωσης από τον φορέα 
χρηµατοδότησης, θα διαβιβάζεται στο ΓΕΝ/Ε2, η ίδια η Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) και το ΓΕΝ/Ε2 θα εκδίδει την απαιτούµενη Απόφαση 
Ανάθεσης, την οποία και θα κοινοποιεί στον ανάδοχο και το ΝΝΚ, καλώντας 
συγχρόνως τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής 
σύµβασης. 

 6. Οι αποφάσεις ανάθεσης θα υπογράφονται από τον ΕΟΕ κ. Υ/ΓΕΝ και οι 
εκτελεστικές συµβάσεις, θα υπογράφονται από τον ∆ιευθυντή ΓΝΕ/Ε2 και τον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του αναδόχου. 

 7. Ο ανάδοχος, µετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης, 
αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της σύµβασης. 

 8. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θα κοινοποιούνται τόσο στον επιχειρησιακό 
φορέα (ΓΕΝ/∆ΥΓ2), όσο και στην αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), τον φορέα 
πιστώσεων (ΜΤΝ/ΝΙΝ) και την υπηρεσία παραλαβής των υλικών (ΝΝΚ). 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΩΝ 

 1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 
Ν.4412/16. 

 2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, 
που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
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άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 Αρµόδιοι φορείς για την παρούσα, ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 α. Επιχειρησιακός Φορέας:        ΓΕΝ/∆ΥΓ2 
 β. Αναθέτουσα Αρχή:          ΓΕΝ/Ε2 
 γ. Φορέας Χρηµατοδότησης (Πιστώσεων):     ΜΤΝ/ΝΙΝ 
 δ. Φορέας Πληρωµής:          ΜΤΝ/ΝΙΝ 
 ε. Φορέας Παραλαβής:          ΝΝΚ 
 στ. Φορέας Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύµβασης: ΝΝΚ 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 1. Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στο ΝΝΚ. 

 2. Τα υλικά θα παραδίδονται στο ΝΝΚ, εντός 60 ηµερών από την 
υπογραφή εκάστης εκτελεστικής σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των προµηθευτών υλικών θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Ε» της διακήρυξης 01/17/ΓΕΝ/Ε2, καθώς επίσης και στο Παράρτηµα 
«Γ» που τις εξειδικεύει. 

 2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΝΝΚ και σε περίπτωση 
αποκλίσεων από τα καθοριζόµενα στην εκτελεστική σύµβαση, αυτά υποβάλλονται 
για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή µετά σχετικών εισηγήσεων. 

 3. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής θα είναι η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των ειδών και η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων εντός πέντε 
(5) ηµερών από την σχετική παραλαβή. 

 4. Το ΝΝΚ που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας 
προς ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, µε κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΝ/∆ΥΓ2) και 
την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

 5. ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 
διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής 
(∆ΤΠΝ, ΜΤΝ, ΤΕΣ, κλπ) για την εξόφληση του αναδόχου. 

 6. Η επιτροπή παραλαβής δια του προέδρου της, δύναται να 
αλληλογραφεί απευθείας µε τον ανάδοχο για θέµατα που σχετίζονται µε τις 
διαδικασίες προµήθειας / παραλαβής / παράδοσης των ειδών. 
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 7. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της παραλαβής, εάν η 
Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της 
Σύµβασης και τις τιθέµενες απαιτήσεις, ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές 
στην Επιτροπή Παραλαβής και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 8. Εφ' όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις 
διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, τότε η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει 
πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 9. Η παρακολούθηση της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο, καθώς και των 
εκτελεστικών συµβάσεων αυτής, ανατίθεται στο ΝΝΚ. 

 10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 
του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µέσω της διαδικασίας των Τακτικών 
Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) ή Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (ΧΕΠ), 
ή την έκδοση επιταγής στο όνοµα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών 
(σύµφωνα µε το Ν.4251/13) από την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου, η 
οποία θα βεβαιώνεται στην όπισθεν σελίδα του τιµολογίου µε υπογραφή και από 
τον ανάδοχο και από τον παραλαµβάνοντα εκ µέρους του ΠΝ το τιµολόγιο. 

 2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα 
πραγµατοποιείται … (επιλέγεται ένας από τους παρακάτω τρόπους) 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών / υπηρεσιών, είτε µε 
πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών / 
υπηρεσιών. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1δ) του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε 
βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 
καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

 3. Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής θα εφαρµόζεται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις. 

 4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
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που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 

 5. Στην παρούσα σύµβαση προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/16. 

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  δ. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει 
την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

  ε. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και 
την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

 6. Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, εξήντα 
(60) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ 
εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε 
µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας. 

 7. Η παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος βεβαιώνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον φορέα πληρωµής. 

 8. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα συµφωνία πλαίσιο και τη 
σχετική διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο προµηθευτής 
………………………………………………………………………..…………. κατέθεσε 
την υπ’ αριθµ. ………………………………..….… // ……….… -…..….… - 20….… 
εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………….……………………………………... 
ποσού ……….………………………… €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς ΦΠΑ 
και χρονικής ισχύος ………………………………………………………………………. 

 2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ’ 
έτος και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή, κατόπιν υποβολής αιτήµατός του προς 
το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ), µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του 

17PROC005759484 2017-02-03



Ζ-9 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, ακόµη και αν δεν υπάρξει παραγγελία από το ΠΝ για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία (πχ έλλειψη πιστώσεων). 

 3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα 
καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (ΜΤΝ). 

 4. Με την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύµβασης, θα γίνεται κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης ποσοστού 5% 
επί της συµβατικής τιµής και ισχύος πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης 
έκαστης εκτελεστικής σύµβασης. 

 5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στην διακήρυξη του 
προηγηθέντος διαγωνισµού για την σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο και στο άρθρο 
72 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 Η Συµφωνία πλαίσιο µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από το 
Ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης. 

 3. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/16. 

 4. Η παρούσα, σύµφωνα µε το Ν.4129/13, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, δεν απαιτείται λόγω του προϋπολογισθέντος κόστος του διαγωνισµού 
(µικρότερο των 500.000,00€) να διέλθει από Προσυµβατικό Έλεγχο Νοµιµότητας 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 5. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 
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συµβαλλοµένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η 
Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Προς Προµήθεια Είδη 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας 
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