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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΨΙΣΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Οικιςμόσ Δροςοχωρίου 

Ρόλθ ΑΜΨΙΣΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 33100 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 645 

Τθλζφωνο 22653 50131 

Ψαξ 22650 22086 

Θλεκτρονικά Ταχυδρομεία  diax2@gnamfissas.gr, log1@gnamfissas.gr  

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ Σκοφρα Ρ., Μιταλασ Θ. 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.gnamfissas.gr   

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νοςοκομείο και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα 5θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Το γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ 

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL): www.gnamfissas.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ υπθρεςίασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 132.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 24%, και κα βαρφνει 
τισ οικείεσ πιςτϊςεισ του KAE 0439.01 του προχπολογιςμοφ οικονομικϊν ετϊν 2021-2022-2023 του Γ.Ν. Άμφιςςασ 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ Αναδόχου για 2-ετοφσ διάρκειασ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν SLA 
ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ λειτουργίασ και αναβάκμιςθσ ςε περιβάλλον Web των υφιςτάμενων εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ τθσ Computer Team, που αφοροφν το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ (ΟΡΣΥ) των 
Μονάδων Υγείασ Στερεάσ Ελλάδασ, που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Γ.Ν. ΑΜΨΙΣΣΑΣ. 
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ και το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Το Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχοντασ υπόψθ: 
1. τισ διατάξεισ όπωσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν. 2955/2001 (Ψ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των 

Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Ψ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-

2007). 

1.2. Του Ν. 3329/2005 (Ψ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 (Ψ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007) «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

1.4. Του Ν.3918/2011 (Ψ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ". 

1.5. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ 

Νομικϊν προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα". 

1.6. Του Ν.4272/2014 ΨΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρκρο 47 Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

1.7. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

1.8. Του Ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ψεβρουαρίου 2014 ςχετικά με 

τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ”. 

1.9. του αρ. 26 του Ν. 4024/2011 (ΨΕΚ 226/Α/27-10-11) περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων 

1.10. Τθν αρικμ. 57654/17 (ΨΕΚ 1781 Β/23-5-2017): φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

1.11. Το Ρ.Δ..39/17 (ΨΕΚ 64 Α/04-05-2017): Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

1.12. Τθν υπ. αρικ. 56902/215/19.05.2017 Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΨΕΚ 1924/Β’/02.06.2017).  

1.13. Του ΡΔ 80/2016 "Ρερί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ" (ΨΕΚ 145/τεφχοσ Α) και ειδικότερα το  

άρκρο 6 παρ 2α και 2β «Τμθματικζσ πλθρωμζσ και Ρολυετείσ Υποχρεϊςεισ» 

2. Τισ αποφάςεισ: 

2.1. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ2677/Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων». (Ε.Σ.Θ.Δ.ΘΣ)» 

2.2. Το υπϋαρικ. 4747/20-09-2016 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ με κζμα: «προμικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 9 του Ν 3580/2007 κατϋ εξαίρεςθ προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ» 

2.3. Τθν με αρ. 03/07-05-2020 (κζμα 12ο) απόφαςθ ΔΣ, θ οποία εγκρίνει το ΡΡΥΥ 2020 
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2.4. τθν με αρ. 22/02-12-2020 (κζμα 2ο) απόφαςθ ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί Ζγκριςθσ -Διενζργειασ Δθμόςιου 

Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για 2-ετοφσ διάρκειασ ςφμβαςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν SLA ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ λειτουργίασ και αναβάκμιςθσ ςε περιβάλλον Web των 

υφιςτάμενων εφαρμογϊν λογιςμικοφ τθσ Computer Team, που αφοροφν το ΟΡΣΥ των Μονάδων Υγείασ 

Στερεάσ Ελλάδασ, που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Γ.Ν. ΑΜΨΙΣΣΑΣ, -τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και -τθσ 

επιτροπισ αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ 

2.5. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α: 2126/03-12-2020 ςτο 

Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ ΑΔΑ: Ϊ7ΥΔ4690ΒΟ-ΓΑΡ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 24/12/2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 08:00 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν 22/01/2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 18/01/2021.και ϊρα 15:00 μμ.1 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, τθν 
22/01/2021., θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 πμ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 102430 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016. 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε επίςθσ ςτο διαδίκτυο: 

 ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr και 

 ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr) 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον προμθκευτι ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν.3801/09. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 
που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ2  

                                                           
1
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον 

χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των 
προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του 
ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

2
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1) θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

2) Ραράρτθμα I «ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ» 

3) Ραράρτθμα II «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ» 

4) Ραράρτθμα III «ΤΕΥΔ» 

5) Ραράρτθμα IV «ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» 

6) Ραράρτθμα V «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝ ΕΡΙΣΤΟΛΫΝ» 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr 3. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από 
εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα .  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
                                                           
3
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι 
μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 
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πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ 
ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Αϋ13)4, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι 
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν5, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ 
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

                                                           
4
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΨΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΨΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

5
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 2% τθσ 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ εκτόσ ΨΡΑ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν 
τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ 
κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο 
βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει 
λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει 
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, 
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 
μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
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τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για 
το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο6  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι 
να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

                                                           
6
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου 
(Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, τθσ 
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 
από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ είναι αναρτθμζνο ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ 
(α/α ςυςτιματοσ: 102430 ►κεφαλίδα ►ςυνθμμζνα αρχεία) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι 
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ) 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον 
ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
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Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 
για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4.  
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν εν ιςχφ 
άδεια λειτουργίασ του πρατθρίου υγρϊν καυςίμων που κα εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία 
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, 
για δφο (2) ζτθ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο 
τθσ Υπθρεςίασ που προκθρφςςεται.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 
και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά 
που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα 
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα 
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
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υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.7 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα8, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, 
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. [Σα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf 
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]. Επιπλζον  επιςυνάπτουν 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ όπου κα αναγράφεται το ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε μορφι 
pdf, και ςφμφωνα με το Παράρτθμα ΙΙ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 
τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 
φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ 

                                                           
7
 Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

8
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν 
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το 
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα  IV),  

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ – περιγραφι που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  

Εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ τοποκετείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, Ριςτοποιθτικό από 
κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ότι ο ςυμμετζχων τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα Του 
προμθκευτι, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Ζτςι, ςτον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλεται θλεκτρονικά πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ - παραπομπι (ανά είδοσ με αναφορά και ςτον 
κωδικό του) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, θ οποία κα φζρει και 
ψθφιακι υπογραφι.. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται 
κατωτζρω: Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα (Ρρομθκευτι). 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι 
Ρροςφορά». 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 
Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα προςφοράσ του 
ςυςτιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι 3 δεκαδικά ψθφία  

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, επιπλζον ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςε μορφι .pdf (επί ποινι απόρριψθσ). 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

Επιςθμάνςεισ για τον τρόπο ςφνταξθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

 Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει τα απαιτοφμενα από 

τθ διακιρυξθ οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςτθν περίπτωςθ που 

παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τθ διακιρυξθ. 

 Οι τιμζσ (ςε ευρϊ) πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α. που αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ 

για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό, κα υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο τθσ Υπθρεςίασ. 

 Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». 

 Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

(λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - 

Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 Δεν προβλζπεται όροσ αναπροςαρμογισ των τιμϊν τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορά που κζτει όρο 

αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ 

εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα 
(180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν 
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 
κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 
(Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 
τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
22/01/2021 και ϊρα 10:00, τζςςερισ 4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, 
με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα 
πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου 
των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ 
ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα 
όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι 
Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται 
μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του 
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν 
4412/2016. 

1) Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του μειοδότθ, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον 

καταςτατικό, κατά περίπτωςθ Ψ.Ε.Κ., ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία 

πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν 

δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ 

αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι 

κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

ι) Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Ψ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων 
καταςτατικοφ και γ) Ψ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.  

ιι) Για Ε.Ρ.Ε. Ι.Κ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε.,Ι.Κ.Ε.  

ιιι) Αν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του 
τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία 
και τισ μεταβολζσ του. 

Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα 
ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει 
πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Ψ.Ε.Κ. που ζχει 
κατατεκεί 

2) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άλλωσ, αν θ ιςχφσ του ζχει λιξει απαιτείται θ προςκόμιςθ και νεϊτερου εν 

ιςχφ ποινικοφ μθτρϊου κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) από το οποίο 

να προκφπτει ότι  

α)δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ τα 
πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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β) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

γ) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,   

δ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

ε) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

η) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), ςτ) παιδικι εργαςία 
και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να 
επιςυνάπτει ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. Θ 
υποχρζωςθ αποκλειςμοφ του οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά τουσ ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., 

Ε.Π.Ε. και IKE, ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ του, 
όςο και για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό. 

4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

5) Ριςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου πριν τθν θμερομθνία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία. 

6) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα - είδοσ των εργαςιϊν του, οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, και το 
οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
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διαγωνιςμοφ και το οποίο να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ. 

7) Βεβαιϊςεισ τραπεηϊν για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 

8) Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιασ υπθρεςίασ που κα 
βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ προδιαγραφϊν ι προτφπων των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, για όποιο από τα 
είδθ απαιτείται. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του προςωρινοφ αναδόχου ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Θ υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν για τθν κατακφρωςθ πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε. Σ. Θ. ΔΘ. Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr.  

Τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Μειοδότθ». 

Επίςθσ, προςκομίηονται ςε φυςικι ζντυπθ μορφι - με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ - εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν (από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ) ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου τα ζγγραφα – 
δικαιολογθτικά που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014. Για τον τρόπο υποβολισ και 
προςκόμιςθσ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα οριηόμενα των παραγράφων 2.4.3.1 και 2.4 τθσ παροφςθσ. 
Συγκεκριμζνα, δεν προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορζα (όπωσ οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ) και κατά ςυνζπεια φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το 
άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ι δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
των Ν. 4412/2016 ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντα που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
αξιολόγθςθσ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου προσ το Δ.Σ. για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, 
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.  
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 9. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ10 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του 
και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά11.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ 
τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά 
πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ12 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν 
θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα 
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ13. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά14 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον 
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και 

                                                           
9
  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. Επιςημαίνεται 

ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται υποβολι υπεφκυνθσ 
διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν 
απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ 
αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

10
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

11
  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

12
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 

13
 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 

14
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
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επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν15 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 
του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  
τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι 
ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) 
προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.16  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 
οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ17 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ 
ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε 
(5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.18 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ.19 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων 
ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου20. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ 
και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 

                                                           
15

 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 

16
  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

17
 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από το άρκρο 

43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
18

  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
19

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

20  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ21. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά22. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ 
ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε 
το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
21

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
22

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ :  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν 
ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ 
των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και 
αποκλειςτικά τα δικαςτιρια τθσ Άμφιςςασ. 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Καμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι άλλθ μεταβολι όρου ι διατάξεωσ τθσ παροφςασ 

Σφμβαςθσ κα είναι ιςχυρι εκτόσ εάν ζχει διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ και των δφο 

αντιςυμβαλλόμενων μερϊν. 

Στθν περίπτωςθ που μετά από διαβοφλευςθ του Υπουργείου Υγείασ με όλεσ τισ εταιρείεσ – Αναδόχουσ των ΟΡΣΥ 

τθσ χϊρασ, προκφψει ενιαίο ςχζδιο ςφμβαςθσ SLA, τότε ο Ανάδοχοσ κα εναρμονίςει τθν παροφςα ςφμβαςθ με το 

ενιαίο ςχζδιο ςφμβαςθσ SLA του Υπουργείου Υγείασ. 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 
τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Η πιεξωκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηωλ εηδώλ κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο 
πιεξωκήο θαη κέζα ζηελ λόκηκε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ππνπαξάγξαθν Ζ5 ηνπ Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, η.Α). 

Η πιεξωκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηωλ λνκίκωλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 

ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξωκή.  

5.1.2. Toλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίηωλ θξαηήζεηο, ωο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. Θδίωο βαξύλεηαη κε ηηο αθόινπζεο θξαηήζεηο:  

 Υπζρ ΑΕΡΡ 0,06% 

 Ωαρτόςθμο ΑΕΡΡ 3% επί του ΑΕΡΡ 0,06% 

 ΟΓΑ χαρτοςιμου ΑΕΡΡ 20% επί του χαρτοςιμου ΑΕΡΡ 3% 

 Υπζρ ψυχικισ Υγείασ 2% 

 Ψ.Ε. 8% 

Επίςθσ κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ο προμθκευτισ κα επιβαρυνκεί εφάπαξ για όλο το ποςό τθσ Σφμβαςθσ με τισ 
παρακάτω κρατιςεισ: 

 Υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07% 

 Ωαρτόςθμο ΕΑΑΔΘΣΥ 3% επί του ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07% 

 ΟΓΑ χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 20% επί του χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 3% 

Θ πλθρωμι του SLA 2-ετοφσ διάρκειασ κα γίνει από τον Εργοδότθ ςε είκοςι τζςςερισ (24) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ . 

Κάκε δόςθ από τισ προαναφερόμενεσ κα πλθρϊνεται από τον Εργοδότθ εντόσ 60 (εξιντα) θμερϊν το αργότερο από 

τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ Τιμολογίου από τον Ανάδοχο, που κα γίνεται αμζςωσ μετά τθ λιξθ κάκε μινα του 

προτεινόμενου ςυμβολαίου και τθν παραλαβι των προςφερομζνων ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν του Αναδόχου από το 

Νοςοκομείο-Εργοδότθ, βάςει τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ του ςχετικοφ Εντάλματοσ Ρλθρωμισ από 

τθν Υπθρεςία του αρμόδιου Επιτρόπου. 

Θ πλθρωμι τθσ αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων εφαρμογϊν λογιςμικοφ του ‘’ΟΡΣΥ Μονάδων Υγείασ Στερεάσ 

Ελλάδοσ’’ και των πρόςκετων μζχρι ςιμερα εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου ςε περιβάλλον Web ςτο 

Νοςοκομείο κα γίνει εφάπαξ μετά τθν ολοκλιρωςθ .  

Το ςυγκεκριμζνο ποςό κα πλθρωκεί από τον Εργοδότθ εντόσ 60 (εξιντα) θμερϊν το αργότερο από τθν ζκδοςθ του 

ςχετικοφ Τιμολογίου από τον Ανάδοχο, και αφοφ κα ζχουν παραλθφτεί από τον Εργοδότθ οι προςφερόμενεσ από 

τον Ανάδοχο υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων εφαρμογϊν λογιςμικοφ του ‘’ΟΡΣΥ 

Μονάδων Υγείασ Στερεάσ Ελλάδοσ’’ και των πρόςκετων μζχρι ςιμερα εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου ςε 

περιβάλλον Web.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο Ρρομθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 

φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 

4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από ποςόν 
που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. 
Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ 
προκαταβολισ+. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο23 5% 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ 
προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ 
του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο Ρρομθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για 
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 
11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι 
αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

                                                           
23

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, 
ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του 
ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ  

6.1.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, 
περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.1.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, 
ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.1.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου προμθκευτι, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ        

 

                 ΓΕΩΓΙΟΥ ΧΑΙΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΡΗΕΣΙΕΣ SLA: ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ, ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ: και 
ςυγκεκριμζνα για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για 2-ετοφσ διάρκειασ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν SLA ςυντιρθςθσ, 
υποςτιριξθσ λειτουργίασ και αναβάκμιςθσ ςε περιβάλλον Web των υφιςτάμενων εφαρμογϊν λογιςμικοφ τθσ 
Computer Team, που αφοροφν το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ (ΟΡΣΥ) των Μονάδων Υγείασ 
Στερεάσ Ελλάδασ, που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Γ.Ν. ΑΜΨΙΣΣΑΣ. 

ΟΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΑΙΤΗΤΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ, επί ποινι αποκλειςμοφ, που πρζπει να καλφπτονται από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο: 

 Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ για το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα «Computer Team» που λειτουργεί ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον Ρίνακα 

εφαρμογϊν λογιςμικοφ.  

 Θα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο ανωτζρω πλθροφοριακό ςφςτθμα και αυτό να 

αποδεικνφεται μζςω ςυμβάςεων ςυντιρθςθσ που ζχει ςυνάψει με αντίςτοιχα Νοςοκομεία του Δθμόςιου 

Τομζα, ςτα οποία βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το πλθροφοριακό ςφςτθμα, κατάλογο των οποίων- τουλάχιςτον 

15- κα πρζπει να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά του. 

 Θα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία υλοποίθςθσ ζργου και υποςτιριξθσ ςτο Ολοκλθρωμζνο 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ (ΟΡΣΥ) του νοςοκομείου, ςτο οποίο περιλαμβάνονται τα τμιματα 

διαχείριςθσ αςκενϊν, τα οικονομικά τμιματα, τα τμιματα διαχείριςθσ υλικοφ, τα νοςθλευτικά τμιματα, τα 

ιατρικά τμιματα και τα εργαςτθριακά τμιματα. 

 Θα πρζπει -ςε περίπτωςθ που δεν είναι ο καταςκευαςτισ του προσ ςυντιρθςθ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ (το οποίο κα βεβαιϊνεται με ςχετικι διλωςθ)-, να κατζχει ζγγραφθ άδεια/πιςτοποίθςθ από 

τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ότι ζχει το νόμιμο δικαίωμα αλλά και τθν τεχνογνωςία να υποςτθρίηει – 

ςυντθρεί το εν λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 3 ετϊν, τθν οποία 

άδεια/πιςτοποίθςθ κα κατακζςει μαηί με τθν προςφορά του. 

 Θα πρζπει να κατζχει πιςτοποιθτικό εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 κατά τθν θμερομθνία τθσ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ, αντίγραφο του οποίου κα πρζπει να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά του. 

 Θα πρζπει να κατζχει πιςτοποιθτικό ISO 27001 για τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν και δεδομζνων κατά τθν 

θμερομθνία τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, αντίγραφο του οποίου κα πρζπει να κατακζςει μαηί με τθν 

προςφορά του. 

 Θα πρζπει να ζχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ του νζου κανονιςμοφ GDPR, και 

να δεςμευκεί με ζγγραφθ βεβαίωςθ προσ το Νοςοκομείο, δείγμα τθσ οποίασ κα κατακζςει μαηί με τθν 

προςφορά του 

 Θα πρζπει να διακζτει ζμπειρο προςωπικό και οργανωμζνο τεχνικό τμιμα υποςτιριξθσ κακϊσ και 

οργανωμζνο τμιμα Helpdesk, με περιςςότερα από 35 άτομα, για το οποίο θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει 

επίςθμο κατάλογο από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

 Θα πρζπει να δεςμευκεί για απεριόριςτθ ποςότθτα υπθρεςιϊν μζχρι το τζλοσ του ζργου, δθλαδι κα 

πρζπει να αναλαμβάνει το ςφνολο των υπθρεςιϊν για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ. 

 Θα πρζπει να παράςχει όλεσ τισ αναγκαίεσ υπθρεςίεσ για τθ μετάπτωςθ των δεδομζνων όλων των 

υφιςτάμενων ςιμερα εφαρμογϊν λογιςμικοφ του κάκε υποςυςτιματοσ ςτθ νζα βάςθ δεδομζνων του 

Νοςοκομείου, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ιςτορικότθτα των ςτοιχείων και θ πρόςβαςθ ςτθν 

αποκθκευμζνθ πλθροφορία των παρελκόντων ετϊν, χωρίσ να επθρεάηεται θ ςυνεχισ και πλιρθσ 

κακθμερινι μθχανογραφικι λειτουργία του Νοςοκομείου κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ των 

εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςε περιβάλλον web.  
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 Τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ που αφοροφν αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου λογιςμικοφ, με λογιςμικό 

άλλου καταςκευαςτι προκειμζνου να παραςχεκοφν οι ηθτοφμενεσ από τον διαγωνιςμό υπθρεςίεσ- ΔΕΝ 

γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 

 Τυχόν προςφορζσ, που αφοροφν μόνον επιμζρουσ τμιματα του προδιαγραφόμενου ζργου και όχι το 

ςφνολό του, ΔΕΝ γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 

Ο Ανάδοχοσ κα κατατεκεί Αναλυτικι Λίςτα των ανκρϊπινων πόρων τθσ Τεχνικισ Ομάδασ Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) των 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου. 

Εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου που κα περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν SLA για το 
ΟΡΣΥ των Μ.Υ. τθσ Στερεάσ Ελλάδασ κα είναι οι αναλυτικά αναφερόμενεσ ςτον ακόλουκο Ρίνακα:  

Πίνακας 1 Προγράμματα (Εφαρμογές) Λογισμικού 

Α/Α Υφιςτάμενεσ Εφαρμογζσ Λογιςμικοφ Computer Team ςτο Γ.Ν. Άμφιςςασ 

1 Γραφείο Κίνθςθσ Αςκενϊν 

2 Γραφείο Νοςθλίων 

3 Γραμματεία Εξωτερικϊν Ιατρείων 

4 Διαχείριςθ Εξωτερικϊν Ιατρείων (ΤΕΙ) 

5 Τμιματα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) 

6 Διαχείριςθ Νοςθλευτικϊν Τμθμάτων & Ατομικοφ Συνταγολογίου φαρμάκων & υλικϊν 

7 Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ 

8 Διαχείριςθ Εργαςτθρίων (LIS) (Μικροβιολογικό – Βιοχθμικό – Αιματολογικό) 

9 Ιατρικόσ Ψάκελοσ Αςκενοφσ (EPR) 

10 Διαχείριςθ Ωειρουργείων 

11 Δθμόςιο Λογιςτικό (Λογιςτιριο – Ταμείο) 

12 Αποκικεσ & Διαχειρίςεισ υλικοφ 

13 Ψαρμακείο 

14 Γενικι Λογιςτικι (Διπλογραφικό Σφςτθμα)) 

15 Διαχείριςθ Ραγίων (Διπλογραφικό Σφςτθμα) 

16 Αναλυτικι Λογιςτικι 

17 Ρρομικειεσ 

18 Διαιτολόγιο 

19 Θλεκτρονικό Ρρωτόκολλο 

20 
Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ των ςυμβάςεων Ανοικτισ περίκαλψθσ (των 
εξωτερικϊν  αςκενϊν) για τθν θλεκτρονικι υποβολι των λογαριαςμϊν (e-ΔΑΡΥ) ςτον ΕΟΡΥΥ για ζλεγχο 
και εκκακάριςθ. 

21 
Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ «Δζςμευςθ πιςτϊςεων και Ανάλθψθ 
Υποχρεϊςεων» (Μθτρϊο Δεςμεφςεων) 

22 
Ειδικό λογιςμικό για τθν αυτόματθ εξαγωγι των διακζςιμων ςτοιχείων ESY.NET από το πλθροφοριακό 
ςφςτθμα του Νοςοκομείου 

23 
Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ των Κλειςτϊν Ενοποιθμζνων Νοςθλίων (ΚΕΝ), των 
Διαγνϊςεων κατά ICD-10 και των Ιατρικϊν Ρράξεων (ΚΕΝ), των Διαγνϊςεων κατά ICD-10 και των 
Ιατρικϊν Ρράξεων 
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Α/Α Υφιςτάμενεσ Εφαρμογζσ Λογιςμικοφ Computer Team ςτο Γ.Ν. Άμφιςςασ 

24 
Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ των ςυμβάςεων Κλειςτισ περίκαλψθσ (των 
εςωτερικϊν αςκενϊν) για τθν θλεκτρονικι υποβολι των λογαριαςμϊν (e-ΔΑΡΥ) ςτον ΕΟΡΥΥ για ζλεγχο 
και εκκακάριςθ. 

25 
Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθν αυτόματθ διαςφνδεςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του 
Νοςοκομείου με το ΕΚΕΒΥΛ για ζλεγχο του μθτρϊου ΕΚΑΡΤΥ των υλικϊν. (Δωρεάν λογιςμικό από τθν 
Computer Team) 

26 
Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθν αυτόματθ διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ e-ΔΑΡΥ Κλειςτισ 
Ρερίκαλψθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου με τον ΕΟΡΥΥ για τισ Θλεκτρονικζσ 
Αναγγελίεσ των εςωτερικϊν αςκενϊν. (Δωρεάν λογιςμικό από τθν Computer Team) 

27 
Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθν αυτόματθ διαςφνδεςθ των εξωτερικϊν ιατρείων του 
Νοςοκομείου με το ςφςτθμα e-Συνταγογράφθςθ του ΕΟΡΥΥ για τα Θλεκτρονικά εξωτερικά 
Ραραπεμπτικά των εξετάςεων με χριςθ barcode. (Δωρεάν λογιςμικό από τθν Computer Team) 

28 
Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθ δυνατότθτα Διαςφνδεςθσ του Ρλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
του Νοςοκομείου με το Εκνικό Μθτρϊο Αςφάλιςθσ – Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ ΑΤΛΑΣ τθσ ΘΔΙΚΑ για τθν 
ταυτοποίθςθ των αςκενϊν ςε πραγματικό χρόνο. (Δωρεάν λογιςμικό από τθν Computer Team) 

29 
Ενςωμάτωςθ του ΚΕΟΚΕΕ (Καταλόγου τθσ Ενιαίασ Ονοματολογίασ & Κωδικοποίθςθσ των Εργαςτθριακϊν 
Εξετάςεων) ςτο εγκατεςτθμζνο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Νοςοκομείου. (∆ωρεάν 
λειτουργικότθτα από τθν Computer Team) 

30 

Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθν αυτόματθ διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ λογιςμικοφ του 
Ψαρμακείου του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου με τθν ΘΔΙΚΑ μζςω API για τθν 
εκτζλεςθ των ςυνταγϊν των φαρμάκων των εξωτερικϊν αςκενϊν. (Δωρεάν λογιςμικό από τθν 
Computer Team) 

31 
Ειδικό αςφαλζσ λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για απ’ ευκείασ ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν για τθν 
εξζλιξθ των τιμολογίων και ενταλμάτων πλθρωμισ των ςτο Νοςοκομείο χωρίσ απαςχόλθςθ των 
υπαλλιλων του Λογιςτθρίου. (Δωρεάν λογιςμικό - απαιτείται web server και Web Site) 

Υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ Εργοδότθ (Νοςοκομείου) 

Το Νοςοκομείο πζρα από τισ ςυμβατικζσ του Υποχρεϊςεισ είναι υπεφκυνο και για τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ : 

 Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ των προγραμμάτων λογιςμικοφ και τον χειριςμό τουσ από κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο προςωπικό. 

 Να προφυλάςςει τα προγράμματα λογιςμικοφ από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε 

υπαιτιότθτα υπαλλιλων του ι τρίτων προςϊπων. 

 Να γνωςτοποιεί ςτον Ανάδοχο οποιαδιποτε περίπτωςθ βλάβθσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των 

προγραμμάτων λογιςμικοφ χωρίσ να προβαίνει μονομερϊσ ςε οποιαδιποτε προςκικθ – παρζμβαςθ ι 

τροποποίθςθ ςε αυτό, παρά μόνον ζπειτα από προθγοφμενθ ςχετικι ςυνεννόθςθ με τον Ανάδοχο. 

 Να διευκολφνει κατά το δυνατόν εντόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ των υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου 

τθν πρόςβαςθ ςτελεχϊν του Αναδόχου είτε διαςφαλίηοντασ διαβακμιςμζνθ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ 

του Αναδόχου, ι μζςω ADSL γραμμισ του Νοςοκομείου (ςτουσ Servers και τουλάχιςτον ζνα ςτακμό 

εργαςίασ) είτε διευκολφνοντασ τθν επιτόπια είςοδο ςτελεχϊν του Αναδόχου για τθν παροχι on-site 

υπθρεςιϊν ςτουσ χϊρουσ όπου είναι εγκατεςτθμζνο τα εν λόγω προγράμματα λογιςμικοφ, με ςτόχο τον 

βζλτιςτο τρόπο αποκατάςταςθσ των τυχόν βλαβϊν ι δυςλειτουργιϊν, κακϊσ και κάκε αναγκαία 

διευκόλυνςθ για τθν ταχεία εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

 Να εκτελεί τακτικά και επιμελϊσ τθν εργαςία τιρθςθσ των αντιγράφων αςφαλείασ, δθλαδι τθσ διαδικαςίασ 

διαφφλαξθσ (backup) των αρχείων, τα οποία (αρχεία)  και ο τρόποσ εξαγωγισ τουσ κα υποδειχκοφν με 

γραπτζσ οδθγίεσ από τον Ανάδοχο και κατά τθν υπογραφι αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, αν 

χρειαςκεί, ϊςτε ςε περίπτωςθ αςτοχίασ να μπορεί να γίνει ανάκτθςθ των δεδομζνων. 
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 Θ ςυντιρθςθ των εργαςιϊν του backup και ο ζλεγχοσ  του, όπωσ και οι αλλαγζσ των διαδικαςιϊν γίνονται 

με τθ ςυνεργαςία του Αναδόχου, ακολουκϊντασ  ςχετικι αίτθςθ του Τμ. Ρλθροφορικισ. 

 Να χρθςιμοποιεί τα προγράμματα ςε ςυςτιματα ΘΥ ςφμφωνα με τα ελάχιςτα ςτάνταρντ που ζχει κζςει ο 

Ανάδοχοσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που υπάρχουν ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια χριςθσ και τεκμθρίωςθσ 

των προγραμμάτων λογιςμικοφ. 

 Να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα (UPS) ςτουσ Κεντρικοφσ Εξυπθρετθτζσ για περιπτϊςεισ διακοπισ ι 

πτϊςθ τάςθσ του ρεφματοσ. 

 Να χρθςιμοποιεί αναλϊςιμα (διςκζτεσ, κτλ) που τθροφν τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι ςυςτιματοσ 

ΘΥ. 

Το Νοςοκομείο ευκφνεται για προβλιματα ι δυςλειτουργίεσ που οφείλονται ςε μία από τισ παρακάτω αιτίεσ 
(χωρίσ παρζμβαςθ ι ευκφνθ του Αναδόχου): 

 Αςτοχία ι καταςτροφι των ςυςτατικϊν μερϊν των ςυςτθμάτων ςτα οποία ζχουν  εγκαταςτακεί τα 

προγράμματα λογιςμικοφ του Αναδόχου. 

 Λειτουργία των προγραμμάτων λογιςμικοφ ςε περιβάλλον Θ/Υ που δεν πλθροί τισ αναγκαίεσ προδιαγραφζσ 

που κζτει ο Ανάδοχοσ, με βάςθ το υλοποιθκζν ΟΡΣΥ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ και των αλλαγϊν που ζχουν 

υλοποιθκεί ζκτοτε ζωσ ςιμερα. 

 Αμζλεια τακτικισ φφλαξθσ αρχείων (back up). 

 Οιαςδιποτε φφςεωσ μθ εξουςιοδοτθμζνθ παρζμβαςθ ςτα προγράμματα λογιςμικοφ. Επιπλζον ο 

Εργοδότθσ κακίςταται υπεφκυνοσ για τθν πιςτι τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από πλευράσ του 

προςωπικοφ του, και κάκε ςυνεργαηόμενου με αυτόν. Αποδεδειγμζνθ ακζτθςθ των ωσ άνω υποχρεϊςεων 

του Νοςοκομείου αίρει κάκε ευκφνθ του Αναδόχου προσ το Νοςοκομείο για δυςλειτουργία ι ηθμία ςτο 

Ζργο ι/και το Νοςοκομείο. 

 Εγκατάςταςθ προγραμμάτων τρίτων, που επιφζρουν βλάβθ ι δυςλειτουργία ςτα αρχεία των 

προγραμμάτων λογιςμικοφ, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του Αναδόχου και ζγκριςθ αυτοφ. 

 Αμζλεια λιψθσ των απαραίτθτων μζτρων (UPS) ςτουσ Κεντρικοφσ Εξυπθρετθτζσ για περιπτϊςεισ διακοπισ 

ι πτϊςθ τάςθσ του ρεφματοσ. 

Στισ ωσ άνω περιπτϊςεισ προβλιματοσ ι δυςλειτουργίασ των προγραμμάτων λογιςμικοφ (χωρίσ παρζμβαςθ ι 
ευκφνθ του Αναδόχου) το κόςτοσ αποκατάςταςθσ των όποιων προκλθκειςϊν ηθμιϊν/δυςλειτουργίασ, βαρφνει 
αποκλειςτικά το Νοςοκομείο, και δεν καλφπτεται από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Ο τιμοκατάλογοσ του κόςτουσ των 
διαφόρων υπθρεςιϊν που δφναται να προςφζρει ο Ανάδοχοσ κοινοποιείται ςτο Νοςοκομείο με τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ϋσ ςφάλμα των προγραμμάτων λογιςμικοφ (λογικό ι υπολογιςτικό) κακορίηεται ρθτά με τθν παροφςα, μόνο 
οτιδιποτε τα ςτελζχθ του Νοςοκομείου μποροφν να αναπαραςτιςουν παρουςία ςτελεχϊν του Ανάδοχου ι να 
τεκμθριϊςουν με τθ χριςθ αρχείων καταγραφισ (log files). 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Υποχρεϊςεων Αναδόχου για τθν παροχι Υπθρεςιϊν SLA 

Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ  

Με τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ, παρζχονται υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ λειτουργίασ υποςτθριηόμενεσ 
από ομάδα ατόμων του Αναδόχου. Οι υπθρεςίεσ αφοροφν: 

 Επιπλζον υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ του ΡΣΥ για τθν κάλυψθ αναγκϊν που δεν 

είχαν προβλεφκεί, ι επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν που άλλαξαν ι ενεργοποιικθκαν μετά το πζρασ του 

Ζργου ΟΡΣΥ 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα παραγωγικισ λειτουργίασ 

Θα καταβλθκεί από τον Ανάδοχο κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να διευκολφνεται θ πλιρθσ ςυμβατότθτα ςτθν 
περίπτωςθ εξελίξεων ι αλλαγϊν ςτον χϊρο τθσ Υγείασ και οι οποίεσ κα λάβουν χϊρα μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
του ΡΣΥ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται: 
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 Θ ςυνεχισ ςυντιρθςθ τθσ μορφισ κωδικϊν ϊςτε τα υποςυςτιματα εφαρμογϊν να μποροφν να 

διαςφαλίηουν τθν εναρμόνιςι των με τισ όποιεσ νζεσ μορφζσ κωδικοποίθςθσ απαιτιςει το Υ.Υ.Κ.Α.  (π.χ. 

υλικϊν, διαγνϊςεων, φαρμάκων, υπθρεςιϊν και άλλων ομάδων δεδομζνων του δθμοςίου τομζα που ζχουν 

ιδθ εγκαταςτακεί ςτο Νοςοκομείο (πχ GMDN, CPV, ΕΟΨ, KEN) ι που κα τροποποιθκοφν από τα αρμόδια 

Υπουργεία). 

 Ζγκαιρθ ανανζωςθ τιμϊν φαρμάκων, υλικϊν και υπθρεςιϊν (βάςει λίςτασ αρμόδιων Υπουργείων). 

 Νζεσ εκτυπϊςεισ / αναφορζσ, εφόςον υπάρχουν τα αντίςτοιχα δεδομζνα και δεν επθρεάηεται θ ςυνολικι 

δομι των εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και τθσ Βάςθσ δεδομζνων. 

 Οι αλλαγζσ ςτο κεςμικό ι / και κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ. 

 Ραροχι πρόςβαςθσ ςτο Help Desk του Αναδόχου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Κ.Ϋ.Κ.), το οποίο 

περιλαμβάνει:  

o Επίλυςθ αποριϊν των χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου ςτθ λειτουργία των 

εφαρμογϊν (για εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου που δεν ζχουν τεκεί ςε λειτουργία ςτο 

Νοςοκομείο, χωρίσ ευκφνθ του Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει remotely υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ προσ τα αρμόδια υπθρεςιακά ςτελζχθ του Τμ. Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου, ϊςτε 

αυτά ςτθ ςυνζχεια να εκπαιδεφουν τουσ νζουσ χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτα 

αντίςτοιχα τμιματα του Νοςοκομείου.  Αν παρολαυτά χρειαςκεί ςυμπλθρωματικι βοικεια από τον 

Ανάδοχο ςϋ αυτι τθ προςπάκεια, κα παρζχεται περιςταςιακά, επίςθσ remotely, μετά από ςυνεννόθςθ). 

o Ραροχι πρόςκετθσ (εφικτισ) παραμετροποίθςθσ των εφαρμογϊν.  

o Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για καλφτερθ δυνατι λειτουργία των εφαρμογϊν λογιςμικοφ από 

τουσ χριςτεσ του Νοςοκομείου. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν του Νοςοκομείου 

 Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν παραμετροποίθςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ ομαλισ 

λειτουργίασ του δικτφου Θ/Υ (LAN) και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του Νοςοκομείου, που ζχει ςχζςθ με τισ 

εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ βαςικϊν αρχείων (π.χ. ενθμζρωςθ νζου δελτίου τιμϊν φαρμάκων ςτο 

Ψαρμακείο και ςτο Γρ. Νοςθλίων, μετά από αίτθμα του Νοςοκομείου και κοινι ςυμφωνία όλων των 

Μονάδων Υγείασ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ λόγω εφαρμογισ του ΟΡΣΥ. 

 Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν εφαρμογι του Διπλογραφικοφ Συςτιματοσ προσ 

το αρμόδιο υπθρεςιακό προςωπικό του Νοςοκομείου, αλλά και προσ τουσ εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ-

λογιςτζσ του Νοςοκομείου. 

o Υποςτιριξθ των αρμόδιων χρθςτϊν και εξωτερικϊν λογιςτϊν του Νοςοκομείου, εφόςον υπάρχουν, 

(remotely & αν κρικεί αναγκαίο on-site), ςχετικά με τθν παραμετροποίθςθ: 

 των Ραραςτατικϊν των Διαχειρίςεων και του Γραφείου Νοςθλειϊν ϊςτε να δθμιουργοφνται τα 

αντίςτοιχα άρκρα ςτθ Γενικι Λογιςτικι.  

 των ςυνδζςεων προμθκευτϊν, πελατϊν, ομάδων ειδϊν, κωδικϊν ΨΡΑ, κωδικϊν προχπολογιςμοφ, 

λογαριαςμϊν τραπεηϊν, κρατιςεων, υπθρεςιϊν με λογαριαςμοφσ Γενικισ Λογιςτικισ. 

 των λογαριαςμϊν αποςβζςεων των Ραγίων. 

 των λογαριαςμϊν Τάξεωσ. 

 των παραςτατικϊν και ομάδων ειδϊν τθσ διαχείριςθσ Μθ Αναλωςίμων ϊςτε να ενθμερϊνεται 

αυτόματα το Μθτρϊο Ραγίων. 

o Ραραμετροποίθςθ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςχετικά με : 

 τθ μαηικι ειςαγωγι λογαριαςμϊν Λογιςτικοφ ςχεδίου ι τθν προςαρμογι του ςε περίπτωςθ αλλαγισ 

μορφισ κωδικοφ 

 τθ δθμιουργία νζασ χριςθσ, μεταφοράσ παραμετροποίθςθσ των ςυνδζςεων και του Λογιςτικοφ ςχεδίου 

από τθν προθγοφμενθ. 
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 τθ δθμιουργία νζων εκτυπϊςεων ι τροποποίθςθ των υπαρχουςϊν ςφμφωνα με το εκάςτοτε προεδρικό 

διάταγμα ι οδθγία του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόςον υπάρχουν τα αντίςτοιχα δεδομζνα και 

δεν επθρεάηεται θ ςυνολικι δομι των εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και τθσ Βάςθσ δεδομζνων. 

o Ζλεγχοσ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ για λάκθ και προβλιματα κατά τθν ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ 

Λογιςτικισ (λογαριαςμοί τάξθσ, Δθμόςιο Λογιςτικό, Διαχειρίςεισ, Γραφείο Νοςθλίων, Ράγια) ϊςτε να είναι 

ζγκαιρθ θ αποςφαλμάτωςι του. 

Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν 

Θ Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν περιλαμβάνει: 

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) 

 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ - εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων του 

λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ καλφπτουν όλα τα προϊόντα Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν που ζχουν 
εγκαταςτακεί, υλοποιθκεί ι/και παραμετροποιθκεί από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια του Ζργου (ΟΡΣΥ πρϊθν ΡεΣΥΡ 
Στερεάσ Ελλάδασ) ι και ςτθ ςυνζχεια, μετά από ςυμφωνία με το Νοςοκομείο. 

Αποκατάςταςθ Σφαλμάτων (Bugs) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ ςφαλμάτων (bugs) του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του.  

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εκπαίδευςθ ςτισ αλλαγζσ λογιςμικοφ του που κα πραγματοποιιςει, εφόςον αυτό κρικεί 
ςκόπιμο (ςυνεννόθςθ Αναδόχου – Ψορζα), αλλιϊσ κα αποςτζλλει ςχετικό ενθμερωτικό φυλλάδιο. 

Ραροχι Νζων Εκδόςεων λογιςμικοφ εφαρμογϊν 

Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τον Εργοδότθ για κάκε νζα ζκδοςθ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του  υποβάλλοντασ τισ 
επίςθμεσ ανακοινϊςεισ του καταςκευαςτι. Οι νζεσ εκδόςεισ ςυμπεριλαμβάνουν και τυχόν αλλαγζσ που κα γίνουν 
λόγω διαφοροποίθςθσ κεςμικοφ πλαιςίου. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ των νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του, ςε πλιρθ και 
ομαλι λειτουργία. Συγκεκριμζνα, κα διατίκενται, κα εγκακίςτανται και κα παραμετροποιοφνται οι νζεσ εκδόςεισ 
(Versions, Releases, patches κλπ.) που διανζμονται δωρεάν από τθν καταςκευάςτρια εταιρία, μετά από ςυνεννόθςθ 
και με τθν άδεια του Εργοδότθ εντόσ 60 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ του καταςκευαςτι. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ ανωτζρω νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του, χωρίσ οικονομικι 
επιβάρυνςθ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν SLA. O Εργοδότθσ δφναται να αποδεχκεί ι 
να απορρίψει τα ανωτζρω κατά τθ βοφλθςι του, αναλαμβάνοντασ πλιρωσ τθν ευκφνθ για τυχόν επιπτϊςεισ, ςε 
περίπτωςθ άρνθςισ του για τθν εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 

Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (Helpdesk) 

Θ Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk) κα είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ key user χριςτεσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου, κακϊσ και ςτουσ πλθροφορικοφσ του Νοςοκομείου και μζςω 
αυτϊν ςε όλουσ του άλλουσ χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου και κα παρζχει 
τθλεφωνικι βοικεια ςε πρϊτο (Α’) επίπεδο παρζμβαςθσ και επί τόπου επίςκεψθ ςε δεφτερο (Β’) επίπεδο 
παρζμβαςθσ (μόνον εφόςον δεν είναι επαρκισ θ τθλεφωνικι βοικεια ςε πρϊτο Αϋ επίπεδο επζμβαςθσ και μόνον 
εφόςον το «πρόβλθμα» αφορά bug του λογιςμικοφ εφαρμογϊν). Θ γραμμι άμεςθσ βοικειασ ςαν υπθρεςία κα 
υλοποιθκεί ςε εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου. 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί φαίνεται θ ροι που περιγράφει πλιρωσ τθν προτεινόμενθ διαδικαςία υποςτιριξθσ 
του ΡΣΥ. 
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Διευκρινίςεισ:  

Θ αποςτολι τεχνικοφ ςυμβοφλου για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ on-site γίνεται αφοφ διερευνθκεί και 
επιβεβαιωκεί από τον Ανάδοχο ότι όλεσ οι προχποκζςεισ πλθροφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ on-site. Ο 
Ανάδοχοσ ειδοποιεί το Ψορζα για τθν επίςκεψθ on-site.  

Ενδεικτικά, οι προχποκζςεισ αυτζσ αφοροφν:  

Επαρκισ διερεφνθςθ προβλιματοσ από ομάδα τθσ καταςκευισ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ, ζλεγχοσ ποιότθτασ των 
νζων υλικϊν-λογιςμικϊν, παρουςία του αρμοδίου προςωπικοφ του Νοςοκομείου (τμιμα Ρλθροφορικισ, τμιμα 
Εργαςτθρίων, κλπ) 

Υποςτιριξθ Αϋ Επιπζδου 

Το Help Desk είναι το υπεφκυνο τμιμα για τθν αναγγελία και τθν καταγραφι των προβλθμάτων για τα οποία κα 
πρζπει να ξεκινά άμεςα διαδικαςία απομακρυςμζνθσ επίλυςισ τουσ από τα εξειδικευμζνα ςτελζχθ του Αναδόχου. 

Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται αφοροφν τα παρακάτω: 

o Υποςτιριξθ χριςθσ 

Αφορά κυρίωσ ςυμβουλζσ του τφπου «πωσ (how-to)», είναι δθλαδι υπθρεςίεσ επικεντρωμζνεσ ςτθ 
λειτουργικότθτα των προϊόντων, τθν καλι ρφκμιςθ τουσ και τισ τεκμθριωμζνεσ δυνατότθτεσ τουσ.  

o Επίλυςθ κεμάτων χριςθσ 

Αφορά ςε κζματα που μπορεί να απαιτοφν ειδικι παροχι απομακρυςμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
για τθν εφαρμογι διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου και απαιτείται θ απομακρυςμζνθ 
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«ςυνδρομι / παρζμβαςθ» του Αναδόχου (πχ άνοιγμα νζου λογαριαςμοφ, ςφνδεςθ νζου υλικοφ με 
λογιςτικό ςχζδιο, προςδιοριςμόσ νζου κζντρου κόςτουσ κλπ) για επιχειρθςιακι διευκόλυνςθ του Ψορζα. 

o Βοικεια ςτθν εγκατάςταςθ 

Αφορά εργαςίεσ για τθν παροχι απομακρυςμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ ςτθν 
εγκατάςταςθ και τθ ρφκμιςθ του εξοπλιςμοφ και των περιφερειακϊν, ακόμα και του λογιςμικοφ κακϊσ και 
μερικϊν εφαρμογϊν που πικανϊσ να το απαιτοφν (ςε επίπεδο ςτακμοφ εργαςίασ).  

o Απομόνωςθ λακϊν 

Αφορά εργαςίεσ για τθν ανεφρεςθ και απομόνωςθ τθσ πθγισ των προβλθμάτων λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 
Γίνεται πρϊτα ανίχνευςθ και μία πρϊτθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (trouble shooting) και εφόςον θ 
επίλυςι του αναμζνεται να είναι μακρόχρονθ μπορεί να ακολουκθκεί μια άλλθ ενδιάμεςθ λφςθ 
(workarounds). 

o Επίλυςθ ερωτθμάτων / προβλθμάτων από εςφαλμζνθ χριςθ 

Αφορά ςε εςφαλμζνθ χριςθ που οδιγθςε ςε λάκοσ λειτουργία / αποτζλεςμα (π.χ. κλείςιμο ταμείου, λάκοσ 
λογιςτικι καταχϊρθςθ / εγγραφι). Ρεριλαμβάνει και απομακρυςμζνθ παρζμβαςθ του Αναδόχου για 
αποκατάςταςθ των δεδομζνων τθσ εςφαλμζνθσ χριςθσ (π.χ. αντιλογιςμοί κ.λπ.) 

o Επίλυςθ προβλθμάτων  

Αφορά εργαςίεσ για τθν επίλυςθ κάκε είδουσ προβλιματοσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν (που υλοποιικθκε ςτα 
πλαίςια του ΟΡΣΥ) ςτο Νοςοκομείο. 

Υποςτιριξθ Βϋ Επιπζδου 

Στθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα δεν είναι δυνατό να λυκεί τθλεφωνικά, ο Ανάδοχοσ φροντίηει για τθν επιτόπου 
επίςκεψθ αρμόδιου ειδικοφ προςωπικοφ ςτο Νοςοκομείο, όπου προζκυψε το αναγγελκζν πρόβλθμα, εφόςον 
βεβαίωσ δεν υπάρχει κϊλυμα λόγω τθσ πανδθμίασ του Κορονοϊοφ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ του ειδικοφ προςωπικοφ ςτο Νοςοκομείο και μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, 
το ειδικό προςωπικό ςυμπλθρϊνει Δελτίο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ που αναφζρει τθ βλάβθ όπωσ αυτι αναφζρκθκε 
αρχικά, τθ λφςθ που δόκθκε, ενϊ παράλλθλα καταγράφει τα ςτοιχεία του πελάτθ, τθν θμερομθνία άφιξισ του και 
το χρόνο αναχϊρθςισ του. Το ζγγραφο, αφοφ ςυμπλθρωκεί, υπογράφεται από τον τοπικά υπεφκυνο 
πλθροφορικισ και κάκε πλευρά (Ρελάτθσ-Εργοδότθσ και Ανάδοχοσ) κρατά από ζνα υπογεγραμμζνο αντίγραφο, 
βάςει τθσ διαδικαςίασ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, που τθρεί ο Ανάδοχοσ  ςφμφωνα με 
το πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τθ Διαχείριςθ τθσ Ροιότθτασ των ςυςτθμάτων του και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
27001:2013 για τθ διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ των δεδομζνων. 

Καταγραφι προβλθμάτων και ενεργειϊν αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ ςτο Ρρόγραμμα Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχου 
και Επίλυςθσ (ΡΕΕΡ) 

Στο λογιςμικό ΡΕΕΡ καταγράφονται μόνον από ςυγκεκριμζνα εξουςιοδοτθμζνα υπθρεςιακά ςτελζχθ του 
Νοςοκομείου (key users ι/και Ρλθροφορικοί) για κάκε πρόβλθμα, τα ςτοιχεία αναγγελίασ του προβλιματοσ, όπωσ 
αυτό αναφζρεται, ενϊ παράλλθλα ειςάγεται θ θμερομθνία και ϊρα αναφοράσ του προβλιματοσ. 

Επίςθσ καταγράφονται τα ςτοιχεία αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, όπωσ αυτά ζχουν καταχωρθκεί ςτα αντίςτοιχα 
Δελτία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ από τουσ τεχνικοφσ. Με τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ 
ςτο ςφςτθμα, λιγει και το περιςτατικό επιτυχϊσ.  

Ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 

Πλεσ οι παραπάνω Υπθρεςίεσ παρζχονται από τθν Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) του Αναδόχου, ο οποίοσ φζρει 
τθν ευκφνθ για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του ςτο Νοςοκομείο με κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό.  

Μζκοδοι επικοινωνίασ με τθν ΤΟΥ 
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Θ αίτθςθ για χριςθ των Υπθρεςιϊν γίνεται με τθλζφωνο, fax, θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι μζςω του θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ καταγραφισ αιτθμάτων (e-Ticketing) προσ τθν ΤΟΥ, ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα των αιτθμάτων. Θ 
χρονικι ςτιγμι τθσ αίτθςθσ κα καταγράφεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου. 

Σχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει το Νοςοκομείο, όπου χρθςιμοποιείται το 
ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα υγείασ και ειδικότερα μζςω Γραμμισ Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk). 

Θ Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk) κα είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ (key users) και 
ςτα υπθρεςιακά ςτελζχθ του Τμ. Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου, μζςω τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, fax και email που 
κα ζχει γνωςτοποιθκεί ςτον Εργοδότθ από τον Ανάδοχο, όπωσ επίςθσ και θ λίςτα με τα ονοματεπϊνυμα και 
ςτοιχεία επικοινωνίασ των υπαλλιλων υποςτιριξθσ του Αναδόχου ανά εφαρμογι λογιςμικοφ, κατά τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου. 

Θ γραμμι αυτι κα λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ υποςτιριξθσ των χρθςτϊν όλων των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων του Εργοδότθ, που αφοροφν ςτισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου και οι οποίεσ αναφζρονται 
ςτισ ςελίδεσ 3 και 4 τθσ προτεινόμενθσ ςφμβαςθσ.  

Μζςω του Helpdesk κα διοχετεφονται και κα δρομολογοφνται τα αιτιματα (για εξ’ αποςτάςεωσ ι επί τόπου 
επίλυςθ προβλθμάτων) ςτθν ΤΟΥ. 

Μετριςεισ και Αναφορζσ 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ του Συμβολαίου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο και κα κοινοποιεί 
ςτθ Δ/νςθ Ρλθροφορικισ τθσ 5θσ ΥΡΕ (it@dypethessaly.gr) τισ παρακάτω αναφορζσ με τθ ςυχνότθτα και τον τρόπο 
που περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Τίτλοσ Αναφοράσ 
Ρερίοδοσ 
Αναφοράσ 

Τρόποσ Υποβολισ 

Ωρόνοι απάντθςθσ αναγγελιϊν ανά επίπεδο ςπουδαιότθτασ ΚΫΚ 3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Ωρόνοι ανάλθψθσ ευκφνθσ αποκατάςταςθσ ανά επίπεδο ςπουδαιότθτασ 3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Ωρόνοι αποκατάςταςθσ ανά επίπεδο ςπουδαιότθτασ 3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Αρικμόσ Ρεριςτατικϊν που αναφζρκθκαν εντόσ τθσ περιόδου Αναφοράσ 3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Ανάλυςθ Ρεριςτατικϊν ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ (ανοικτό, αναμζνει 
επίλυςθ, κλειςτό) και το επίπεδο ςπουδαιότθτασ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 
αναφοράσ 

3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Αρικμόσ Ρροβλθμάτων που αναγνωρίςτθκαν εντόσ τθσ περιόδου Αναφοράσ 3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Ανάλυςθ Ρροβλθμάτων ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ (ανοικτό, αναμζνει 
επίλυςθ, κλειςτό, μθ αντιμετωπίςιμο) και το επίπεδο ςπουδαιότθτασ ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ 

3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Αρικμόσ νζων καταχωριςεων Γνωςτϊν Ρροβλθμάτων ςτο ςχετικό μθτρϊο 
εντόσ τθσ περιόδου αναφοράσ 

3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Ρεριγραφι ενεργειϊν προλθπτικισ διαχείριςθσ προβλθμάτων των 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ εντόσ τθσ περιόδου αναφοράσ (π.χ. αναβακμίςεισ 
λογιςμικοφ) 

3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 
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Τίτλοσ Αναφοράσ 
Ρερίοδοσ 
Αναφοράσ 

Τρόποσ Υποβολισ 

Αρικμόσ περιςτατικϊν που αντιμετωπίςτθκαν από το help desk χωρίσ 
απαίτθςθ επιτόπιασ παρζμβαςθσ τθσ ΤΟΥ εντόσ τθσ περιόδου αναφοράσ 

3Μθνιαία 
Θλεκτρονικι 

Αναφορά 

Οι παραπάνω αναφορζσ κα υποβάλλονται εντόσ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ εκάςτοτε 
περιόδου αναφοράσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτα αρχεία βάςει των οποίων προκφπτουν οι παραπάνω αναφορζσ ςε 
εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ του Νοςοκομείου ι και τθσ 5θσ ΥΡΕ κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ μία εργάςιμθ μζρα 
νωρίτερα. 

Διαδικαςία Ιεράρχθςθσ – Χαρακτθριςμοφ των Ρροβλθμάτων (βλαβϊν) των εφαρμογϊν λογιςμικοφ   

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία µε το Ψορζα ορίηει τζςςερα επίπεδα ςοβαρότθτασ των προβλθμάτων (βλαβϊν), όπωσ 
φαίνεται παρακάτω :  

ΕΡΕΙΓΟΝ: Απαιτείται Άµεςθ Επζµβαςθ - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Αφορά 
προβλιματα που παρουςιάηονται και δεν επιτρζπουν τθν λειτουργία µζρουσ ι/και του ςυνόλου των υπθρεςιϊν και 
λειτουργιϊν.  

ΥΨΗΛΟ: Απαιτείται ταχεία επζµβαςθ - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax, ι θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου. Αφορά 

προβλιµατα που παρουςιάηονται ςε κρίςιµεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ των ςυςτθµάτων, χρονικά ευαίςκθτεσ.  

ΜΕΤΙΟ: Απαιτείται επζµβαςθ - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax ι θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου. Αφορά 
προβλιµατα που παρουςιάηονται ςε µθ κρίςιµεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ των ςυςτθµάτων, όχι χρονικά ευαίςκθτεσ.  

ΧΑΜΗΛΟ: ∆ίχωσ ςθµαντικό αντίκτυπο - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax ι θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου. Αφορά 
προβλιµατα που παρουςιάηονται ςε µεµονωµζνεσ λειτουργίεσ του Συςτιµατοσ, δίχωσ αντίκτυπο ςτθν οµαλι και 
αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ εκάςτοτε µονάδασ υγείασ.   

Ακολουκεί ο Ρίνακασ 2 με τθν προτεινόμενθ «Κατθγοριοποίθςθ Σοβαρότθτασ Ρροβλιματοσ ανά Λειτουργία».  

Λειτουργία 
Σοβαρότθτα 

Ρροβλιματοσ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Ρροβλιματα ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων που 
προκαλοφν διακοπι λειτουργίασ 

Επείγον 

«πτϊςθ βάςθσ» ι «πτϊςθ ςυςτιματοσ» Επείγον 

Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Ιατρικοφ Υποςυςτιματοσ (Νοςθλευτικι Υπθρεςία, Ιατρικά 
Ρρωτόκολλα, Ιατρικά Ρορίςματα, Διαγνϊςεισ και Ιατρικό Ιςτορικό) 

Επείγον 

Κρίςιμεσ Διαςφνδεςθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (αναλυτζσ) με το 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εργαςτθρίων ςτα εργαςτθριακά τμιματα 

Επείγον 

Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςκενϊν ςε ςχζςθ με το Ιατρικό 
Υποςφςτθμα (Επείγοντα Ρεριςτατικά, Ιατρικζσ Ρράξεισ, Εξωτερικά Ιατρεία) 

Επείγον 

Ηθτιματα Αςφάλειασ Δεδομζνων Επείγον 

Λειτουργίεσ Διαδικαςιϊν Ανάλυςθσ Ιατρικϊν εξετάςεων Επείγον 

ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Καταχϊρθςθ ςτοιχείων αςκενϊν Υψθλι 

Εντολζσ Ειςαγωγισ Αςκενϊν Υψθλι 

Μετακινιςεισ - Διακομιδζσ Υψθλι 

Εντολζσ Εξόδου Υψθλι 
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Λειτουργία 
Σοβαρότθτα 

Ρροβλιματοσ 

ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Υψθλι 

Online ενθμζρωςθ χρεϊςεων Υψθλι 

Διαχείριςθ ΜΤΝ (ςυνεδρίεσ - υλικά - χρεϊςεισ) Υψθλι 

Διαςυνδζςεισ (φαρμακείο - διαχειρίςεισ - κλινικζσ) Υψθλι 

ΑΝΤΕΒΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ Υψθλι 

Καταχϊρθςθ ραντεβοφ Υψθλι 

Ρρογραμματιςμόσ ιατρείων - διακεςιμότθτεσ Υψθλι 

Ρροςζλευςθ αςκενϊν Υψθλι 

Ζκδοςθ ΑΡΥ - Τιμολόγθςθ Υψθλι 

Ζκδοςθ καταςτάςεων εξωτερικϊν αςκενϊν Υψθλι 

Ραραπεμπτικό προσ εργαςτιρια Υψθλι 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΡ Υψθλι 

Καταχϊρθςθ περιςτατικοφ Υψθλι 

Εντολι Ζκτακτθσ Ειςαγωγισ Υψθλι 

Ραραπεμπτικό προσ εργαςτιρια Υψθλι 

Ιατρικόσ Ψάκελοσ Μζτρια 

ΦΑΜΑΚΕΙΟ  

Ραραγγελίεσ προσ προμθκευτζσ Ωαμθλι 

Καταχϊρθςθ ΔΑ - Τιμολογίων Ωαμθλι 

Εξαγωγζσ προσ κλινικζσ Υψθλι 

Ωορθγιςεισ ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ Υψθλι 

Ιςοηφγιο Μζτρια 

Ατομικό Συνταγολόγιο (κλινικζσ) Υψθλι 

Ραρακολοφκθςθ Ραρτίδων - Ορίων Αςφαλείασ Ωαμθλι 

Δραςτικζσ Ουςίεσ - Ιςοδφναμα Ωαμθλι 

Διαχείριςθ Υγειονομικοφ Υλικοφ Μζτρια 

Διαχείριςθ Ναρκωτικϊν Μζτρια 

Διαχείριςθ Αντιδραςτθρίων Μζτρια 

Διαςυνδζςεισ (Λογιςτιριο αςκενϊν - κλινικζσ - Λογιςτιριο) Υψθλι 

Εκτυπϊςεισ - Στατιςτικά Ωαμθλι 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ Υψθλι 

Καταχωριςεισ Ειςαγωγϊν Υψθλι 

Ραραγγελίεσ φαρμάκων Υψθλι 

Καταχϊρθςθ Αγωγϊν Υψθλι 
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Λειτουργία 
Σοβαρότθτα 

Ρροβλιματοσ 

Ραραγγελίεσ εξετάςεων Υψθλι 

Ραραγγελίεσ χρεοφμενων υλικϊν Υψθλι 

Ρλάνο ορόφου - Διαχείριςθ κλινϊν Υψθλι 

Εξιτιρια - Διαγνϊςεισ Υψθλι 

Ωορθγιςεισ Υψθλι 

Ρλάνο φροντίδασ Μζτρια 

Ιατρικόσ Ψάκελοσ Μζτρια 

Λογοδοςία Μζτρια 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ Υψθλι 

Καταγραφι Ιςτορικοφ Υψθλι 

Συνταγογράφθςθ Υψθλι 

Ραραπεμπτικά Υψθλι 

Διαγνϊςεισ Υψθλι 

ΕΓΑΣΤΗΙΑ Εφαρμογι λογιςμικοφ Υψθλι 

Θλεκτρονικι παραλαβι παραπεμπτικϊν από κλινικζσ Υψθλι 

Αποςτολι αποτελεςμάτων Υψθλι 

Θλεκτρονικι παραλαβι παραπεμπτικϊν από εξωτερικά Υψθλι 

Στοιχεία αςκενι διακζςιμα θλεκτρονικά Υψθλι 

Ηθτιματα κακθμερινϊν εκτυπϊςεων Υψθλι 

Ζκδοςθ αναφορϊν και ςτατιςτικϊν (μθνιαία – τριμθνιαία, κλπ) Μζτρια 

ΕΓΑΣΤΗΙΑ-Βλάβθ ςτθν διαςφνδεςθ δευτερεφοντοσ ιατρικοφ μθχανιματοσ Μζτρια 

ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ Μζτρια 

Ζκδοςθ Ενταλμάτων Μζτρια 

Ζκδοςθ Γραμματίων Είςπραξθσ Μζτρια 

Ζκδοςθ - Καταχϊρθςθ Επιταγϊν Μζτρια 

Ραρακολοφκθςθ Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν Μζτρια 

Κατάρτιςθ Ρροχπολογιςμοφ Ωαμθλι 

Απολογιςμόσ - ζλεγχοσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων Μζτρια 

Είςπραξθ και απόδοςθ Κρατιςεων Μζτρια 

Αναφορζσ (3μθνιαίεσ, ςτατιςτικά προσ ΥΡΕ) Ωαμθλι 

ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ -Γζφυρεσ (Νοςιλια, Διαχειρίςεισ, Μιςκοδοςία, κλπ) Υψθλι 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ  

Ραραγγελίεσ προσ προμθκευτζσ Ωαμθλι 

Καταχϊρθςθ ΔΑ - Τιμολογίων Ωαμθλι 

Εξαγωγζσ από αποκικθ προσ κλινικζσ Υψθλι 
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Λειτουργία 
Σοβαρότθτα 

Ρροβλιματοσ 

Διαχείριςθ αιτθμάτων χοριγθςθσ Υψθλι 

Απευκείασ εξαγωγζσ (χωρίσ αποκικευςθ) Μζτρια 

Ιςοηφγιο Μζτρια 

Ραρακολοφκθςθ Ραρτίδων - Ορίων Αςφαλείασ Μζτρια 

Αναφορζσ Μζτρια 

Γζφυρεσ (κλινικζσ, προμικειεσ, Λογιςτιριο πάγια) Μζτρια 

Ροςοτικι κάλυψθ (Γραφικι Φλθ, Τρόφιμα, Ιματιςμόσ, Κακαριότθτα, Υγειονομικό, 
Αντιδραςτιρια, Τεχνικι) 

Μζτρια 

ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

Ραραγγελίεσ προσ προμθκευτζσ Μζτρια 

Διενζργεια Διαγωνιςμϊν (Ρροδιαγραφζσ, Αξιολόγθςθ) Μζτρια 

Καταχϊρθςθ Συμβάςεων Μζτρια 

Υπόλοιπα Υφιςτάμενων Συμβάςεων Μζτρια 

Διαχείριςθ εξωςυμβατικϊν Μζτρια 

Γζφυρεσ (Διαχειρίςεισ) Μζτρια 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

Ραρακολοφκθςθ Άρκρων Ωαμθλι 

Μθνιαίεσ κεωριςεισ - Ιςολογιςμόσ Ωαμθλι 

Ενθμζρωςθ - Συμφωνίεσ με Διαχειρίςεισ, Ράγια, Νοςιλια, ΔΛ) Μζτρια 

ΡΑΓΙΑ Χαμθλι 

Μθτρϊο Ραγίων Ωαμθλι 

Αγορζσ Ραγίων Ωαμθλι 

Υπολογιςμόσ αποςβζςεων Ωαμθλι 

Θζςθ εγκατάςταςθσ Ωαμθλι 

Γζφυρεσ (ΓΛ) Ωαμθλι 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ Χαμθλι 

Ραραμετροποίθςθ (Μερίδεσ, Θερμίδεσ, Μενοφ, Δίαιτεσ κλπ) Ωαμθλι 

Ραραγγελίεσ προσ αποκικθ τροφίμων - μαγειρείο Ωαμθλι 

Εκτυπϊςεισ προσ μαγειρείο Ωαμθλι 

Διαςφνδεςθ με κλινικζσ Ωαμθλι 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Μζτρια 

Διαχείριςθ Ρρωτοκόλλου Μζτρια 

Χρόνοσ ανταπόκριςθσ και αποκατάςταςθσ βλάβθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου  

Θ ανταπόκριςθ του Αναδόχου ςε περίπτωςθ κοινά διαπιςτωµζνθσ βλάβθσ των εφαρµογϊν λογιςµικοφ του κατά τθν 
περίοδο υποςτιριξθσ κα πρζπει να είναι μία (1) ϊρα από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ  βλάβθσ εντόσ του ωραρίου 
εργαςίασ τθσ εταιρείασ (8.00-16.00) τισ εργάςιμεσ θμζρεσ για τα προβλιµατα που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 
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επείγοντα.  Εντόσ τθσ επόμενθσ μιασ (1) ϊρασ ςτθν περίπτωςθ αυτι,  ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καταγραφι και 
πιςτοποίθςθ του προβλιµατοσ, κακϊσ και ςτθν παράδοςθ ςτον Ψορζα του ςχεδίου αποκατάςταςισ του. 

Θ τελικι αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ των εφαρµογϊν λογιςµικοφ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το χρονικό διάςτθµα, 
που προςδιορίηεται κάκε φορά ανάλογα µε τθν ςοβαρότθτα τθσ βλάβθσ από τον παρακάτω ςχετικό Ρίνακα 3, από 
τθ χρονικι ςτιγμι τθσ πιςτοποίθςθσ φπαρξθσ τθσ βλάβθσ των εφαρµογϊν λογιςµικοφ του.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 
να ειδοποιιςει εγγράφωσ ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι µορφι τον Ψορζα ότι αποκατζςτθςε τθ βλάβθ, επιςθµαίνοντασ 
τον ςχετικό κωδικό βλάβθσ, και να περιγράψει τον τρόπο που το πραγµατοποίθςε.  

Από τθν ςυλλογι των παρατθριςεων και των εκκρεµοτιτων από τον Ανάδοχο ενδζχεται να δθµιουργθκεί θ ανάγκθ 
για ςυγκεκριµζνεσ παρεµβάςεισ ι διορκϊςεισ ςτθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιµατοσ, για τισ οποίεσ κα 
ενθµερϊςει τον Ψορζα. 

 

Ωσ προσ το χρόνο Απόκριςθσ,  

1) Για το 100 % των τθλεφωνικϊν κλιςεων, fax, email, που αφοροφν ςτθ κατθγορία  Επείγουςασ ςοβαρότθτασ, 

ο Ανάδοχοσ κα ανταποκρίνεται το αργότερο ςε δφο (2) ϊρεσ εντόσ Κ.Ϋ.Κ., από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 

πρϊτθσ όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email). 

2) Για το 100% των τθλεφωνικϊν κλιςεων, fax, email, που αφοροφν ςτθ κατθγορία Υψθλισ Σοβαρότθτασ, ο 

Ανάδοχοσ κα ανταποκρίνεται το αργότερο ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ εντόσ Κ.Ϋ.Κ., από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 

πρϊτθσ όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email). 

3) Για το 100% των τθλεφωνικϊν κλιςεων, fax, email, που αφοροφν ςτισ κατθγορίεσ Μζτριασ και Ωαμθλισ 

Σοβαρότθτασ, κα απαντϊνται το αργότερο ςε μία (1) εργάςιμθ θμζρα από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ πρϊτθσ 

όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email).  

Ράντα με τθν προχπόκεςθ ότι κα είναι διακζςιμα τα αρμόδια υπθρεςιακά ςτελζχθ του Νοςοκομείου. 

Ρίνακασ 3. Χρόνοι Αποκατάςταςθσ βλάβθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ κατά τισ εργάςιµεσ θµζρεσ και ϊρεσ 

Επίπεδο 

Σοβαρότθτασ 
Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ βλάβθσ των εφαρμογϊν  λογιςμικοφ 

ΕΡΕΙΓΟΝ 
4 ϊρεσ, αν το αίτθµα δοκεί ωσ τισ 13 μ.μ., αλλιϊσ τθν επόµενθ εργάςιµθ θµζρα  ζωσ  τισ  12 
μ.μ. 

ΥΪΘΛΟ 1  εργάςιµθ θµζρα 

ΜΕΤΙΟ 3  εργάςιµεσ θµζρεσ 

ΩΑΜΘΛΟ 4  εργάςιµεσ θµζρεσ 

ιτρεσ  για τθν υπζρβαςθ των  προκακοριςμζνων  ορίων  αποκατάςταςθσ  τθσ  βλάβθσ των  εφαρμογϊν  
λογιςμικοφ του Αναδόχου 

Σε περίπτωςθ αποδεδειγµζνθσ υπζρβαςθσ του ανωτζρω χρόνου αποκατάςταςθσ των βλαβϊν των εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ του Αναδόχου, των οποίων ο βακµόσ ςπουδαιότθτάσ τουσ, κατά των ωσ άνω Ρίνακα 3, χαρακτθρίηονται 
ωσ ΕΡΕΙΓΟΝ, ΥΪΘΛΟ, ΜΕΤΙΟ, ΩΑΜΘΛΟ, για κάκε επιπλζον θµζρα κακυςτζρθςθσ, κα επιβάλλεται ςτθν Ανάδοχο 
ριτρα ίςθ µε 0,5% επί του μθνιαίου ςυµβατικοφ τιµιµατοσ (χωρίσ ΨΡΑ) του Αναδόχου για κάκε βλάβθ τθσ οποίασ 
ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ ζχει υπερβεί τα όρια του Ρίνακα 3, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι 
ςυνολικζσ ριτρεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 10% του μθνιαίου τιμιματοσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. 

Εξαίρεςθ ςτθν παραπάνω αναφερόμενθ δυνατότθτα επιβολισ ρθτρϊν  ςτον Ανάδοχο αποτελοφν ενδεικτικά οι 

παρακάτω αιτίεσ: 
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 Ρρόβλθμα ι βλάβθ που προκλικθκε ςτισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου από μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

χριςθ αυτϊν ι των εξυπθρετθτϊν, ςτουσ οποίουσ είναι εγκατεςτθμζνεσ, από το προςωπικό του Ψορζα ι 

οποιονδιποτε  τρίτο. 

 Ρροςωρινι μθ λειτουργία του ςυνόλου ι μζρουσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου, όταν αυτό 

γίνεται προςυμφωνθμζνα με τον Ψορζα, ςτο πλαίςιο αναβάκμιςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 

 Ρρόβλθμα που δεν οφείλεται τεκμθριωμζνα ςε ςφάλμα (bug) του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του Αναδόχου. 

Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 

Παρακολοφκθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων 

Θ ΤΟΥ κα χρθςιμοποιεί το ειδικό λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχου και Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων (ΡΕΕΡ) του 
Αναδόχου το όποιο υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ του HelpDesk. 

Στο ςφςτθμα αυτό καταγράφονται κατ’ ελάχιςτον: 

 Ο χρόνοσ αναφοράσ του προβλιματοσ 

 Ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ του προβλιματοσ 

 Ο παραλιπτθσ και τρόποσ λιψθσ αναφοράσ του προβλιματοσ 

 Θ περιγραφι του προβλιματοσ (όπωσ αυτό αναφζρκθκε από τον χριςτθ και όπωσ προζκυψε ςτθν 

ςυνζχεια κατά τθν επίλυςθ) 

 Θ κατθγορία ςοβαρότθτασ προβλιματοσ 

 Τα ςτοιχεία του αναφερόντοσ το πρόβλθμα 

 Θ τοποκεςία, όπου παρατθρικθκε το πρόβλθμα 

 Το εφροσ δυςλειτουργίασ που δθμιουργεί το πρόβλθμα 

 Οι ενζργειεσ που ζχουν γίνει για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ 

 Ο υπεφκυνοσ για τθν κάκε ενζργεια επίλυςθσ  

 Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ κάκε ενζργειασ για τθν επίλυςθ 

Για κάκε αντιμετϊπιςθ προβλιματοσ κα μπορεί να εκδίδεται αναφορά με τα παραπάνω που κα αποςτζλλεται ςτον 
τελικό λιπτθ τθσ υπθρεςίασ προσ καταχϊρθςθ και φφλαξθ.  

Επιπρόςκετα, τα ςτελζχθ του Εργοδότθ κα ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ (read only) ςτισ κινιςεισ που καταγράφονται 
μζςω του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ. 

Ο πίνακασ με το ςφνολο των παραπάνω αναφορϊν κα μπορεί να κατατίκεται από τον Ανάδοχο ανά τρίμθνο και κα 
επαλθκεφεται από τον Εργοδότθ, ωσ προσ το ακριβζσ, δειγματολθπτικά, με παράλλθλθ πρόςβαςθ ςτο αρχείο και 
ςτον τελικό λιπτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Θ ΤΟΥ κα διενεργεί περιοδικζσ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν με τυχαία δείγματα επιλεγμζνα από χριςτεσ 
που χρθςιμοποίθςαν τισ υπθρεςίεσ του SLA. 

Καταγραφι & Διαχείριςθ Κλιςεων και Ρεριςτατικϊν 

Θα χρθςιμοποιθκεί το ΡΕΕΡ, το οποίο αποτελείται από το λογιςμικό Web Ticketing του Αναδόχου ι άλλου ‘’e-
ticketing’’ λογιςμικοφ, όπωσ π.χ το “e-ticket-ΚΤΡ ΑΕ”, το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τθν «μεκοδολογία 
αναφοράσ, καταγραφισ και ολοκλιρωςθσ παρακολοφκθςθσ» που αναφζρεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ. 

Μθχανιςμοί και διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ λακϊν 

Στο ςφςτθμα ΡΕΕΡ κα κατθγοριοποιοφνται τα λάκθ ςτθ φάςθ αναφοράσ τουσ. Θ αρχικι κατθγοριοποίθςθ κα 
επαλθκεφεται/κα ανακεωρείται, εφόςον αυτό προκφψει από τισ ενζργειεσ επίλυςθσ. 
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Θ μεκοδολογία προςφοράσ υπθρεςιϊν SLA διαχωρίηει τισ αναφερόμενεσ από τουσ χριςτεσ δυςλειτουργίεσ ςε 
Συμβάντα (incidents), Ρροβλιματα και Γνωςτά Ρροβλιματα: 

 Συμβάντα κεωροφνται λάκθ που αναφζρει ο χριςτθσ και ζχουν μικρό εφροσ δυςλειτουργίασ (π.χ τοπικόσ ι 

χρονικόσ περιοριςμόσ, περιοριςμζνθ δυςλειτουργία ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν). 

 Ρροβλιματα είναι  

o 1) επαναλαμβανόμενα ςυμβάντα και  

o 2) λάκθ που επθρεάηουν μεγάλο αρικμό χρθςτϊν ι λειτουργιϊν (αςτάκεια ςτθ ςυμπεριφορά τθσ 

βάςθσ δεδομζνων, απρόβλεπτθ ςυμπεριφορά του δικτφου ςε περιπτϊςεισ π.χ αυξθμζνθσ χριςθσ). 

 Γνωςτά προβλιματα: πρόκειται για τα προβλιματα, για τα οποία ζχει εντοπιςκεί θ αιτία και ζχει δοκεί 

προςωρινι λφςθ. 

Πλα τα παραπάνω κα γίνουν με βάςθ τα δεδομζνα του Ρίνακα 2 και τθσ ενότθτασ  ‘’Ωρόνοι Απόκριςθσ και 
Αποκατάςταςθσ’’ (ςελίδα 11-15 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ). 

Με τθν κατθγοριοποίθςθ των λακϊν που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ, κα δθμιουργιςει βιβλιοκικθ λακϊν – 
επιλφςεων, κακϊσ και διαδικαςίεσ κάλυψθσ ςυχνϊν ερωτιςεων (Frequently Asked Questions). 

Χρόνοι Κάλυψθσ 

Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ (K.Ω.K.) 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του ςτον Εργοδότθ τισ Κανονικζσ 
άρεσ Κάλυψθσ (εργάςιμεσ ϊρεσ από 8:00 π.μ ζωσ 16:00 μ.μ.) και μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (εξαιροφνται 
ςαββατοκφριακα και αργίεσ). 

Εάν ο Εργοδότθσ επικυμεί υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του Αναδόχου κατά τθν διάρκεια του Σαββατοκφριακου 
(εξαιροφνται οι επίςθμεσ αργίεσ) μπορεί να τον εξυπθρετεί κατά περίπτωςθ μετά από αμοιβαία ςυνεννόθςθ και 
ςυμφωνία. Το κόςτοσ των υπθρεςιϊν αυτϊν του Αναδόχου, ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν περιλαμβάνεται ςτθν 
προτεινόμενθ Σφμβαςθ Υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου και ακολουκεί τον εκάςτοτε 
ιςχφοντα Τιμοκατάλογο παροχισ εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν του Αναδόχου. 

Τθλε-διάγνωςθ και Τθλε-υποςτιριξθ 

Ο Εργοδότθσ κα εγκαταςτιςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ι λογιςμικό ι υπθρεςία, ζτςι ϊςτε θ ΤΟΥ να μπορεί να 
εκτελζςει άμεςα εργαςίεσ τθλεδιάγνωςθσ και τθλε-υποςτιριξθσ. Θα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ μελζτεσ «Αποτίμθςθ Επικινδυνότθτασ και το Σχζδιο Αςφάλειασ» και «Ρροςταςία 
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων και Ιδιωτικότθτασ». Ραράλλθλα, ο Ανάδοχοσ, δφναται, για τθν επιτάχυνςθ τθσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων, να κάνει χριςθ τθλεδιάγνωςθσ και τθλε-υποςτιριξθσ από τισ εγκαταςτάςεισ του, τθρϊντασ, πάντα, 
τα ςχετικά μζτρα αςφάλειασ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, ο τρόποσ πρόςβαςθσ κα ζχει τθν ζγκριςθ του Εργοδότθ. 

Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου ςτο Ρλαίςιο παροχισ των υπθρεςιϊν SLA 

 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει, κατόπιν προςκλιςεωσ, τθν τεχνικι του άποψθ και ςυμμετζχει με εκπρόςωπο 

του ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν αναβάκμιςθ ι τροποποίθςθ των λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν και του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου. 

 Σχετικά με τισ παρεμβάςεισ του Αναδόχου προσ αποκατάςταςθ των δεδομζνων λόγω εςφαλμζνθσ χριςθσ, ο 

Ανάδοχοσ διατίκεται να βοθκιςει το Νοςοκομείο με κάκε μζςο, εφαρμόηοντασ όλεσ τισ τεχνικζσ και μεκόδουσ, 

ϊςτε ςε περίπτωςθ επαναφοράσ των δεδομζνων (διαδικαςία RESTORE) να ελαχιςτοποιθκεί θ διαταραχι τθσ 

κακθμερινισ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. Θ υπθρεςία αυτι ζχει επίπεδο ςοβαρότθτασ ΕΡΕΙΓΟΝ, αλλά δεν 

εμπίπτει ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να δϊςει τισ ορκζσ οδθγίεσ δθμιουργίασ αρχείου (back-up) δεδομζνων ςτα 

αρμόδια υπθρεςιακά ςτελζχθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου, τόςο αρχικά, όςο και ςτθ 
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ςυνζχεια (αν απαιτείται), για τθν τιρθςθ αποτελεςματικϊν αντιγράφων αςφαλείασ από το Νοςοκομείο ςε 

κακθμερινι, εβδομαδιαία και μθνιαία βάςθ. 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο ακεραιότθτασ των ςτοιχείων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, με τθν 

προχπόκεςθ ότι γίνεται ορκι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου από 

τουσ χριςτεσ, και επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αναδιοργάνωςθ των αρχείων, τθσ επαναδθμιουργίασ 

δεικτϊν (index) των αρχείων (αν και όπου απαιτείται), κακϊσ και για τισ διαγραφζσ τυχόν περιττϊν αρχείων. 

 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ των διαςυνδζςεων των υφιςταμζνων Αναλυτϊν ςτα 

Εργαςτιρια LIS, κακϊσ και υπθρεςίεσ για τθ διαςφνδεςθ επιπλζον νζων Αναλυτϊν ςτα Εργαςτιρια LIS. Στθ 

περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο για τθ διαςφνδεςθ επιπλζον νζων Αναλυτϊν ςτα Εργαςτιρια 

LIS του Νοςοκομείου, το κόςτοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, ανζρχεται ςτο ποςό των 

2.000,00 - 2.500,00 € πλζον ΨΡΑ για τθ ςφνδεςθ νζου Αναλυτι που απαιτείται ανάπτυξθ νζου driver 

επικοινωνίασ με το LIS και ςτο ποςό των 1.000,00 € πλζον ΨΡΑ για τθ ςφνδεςθ νζου Αναλυτι που δεν 

απαιτείται ανάπτυξθ νζου driver επικοινωνίασ με το LIS. Σε περίπτωςθ που πρόκειται να εγκαταςτακεί 

πανομοιότυποσ νζοσ Αναλυτισ με ιδθ υπάρχοντα Αναλυτι ςτο Εργαςτιριο του Νοςοκομείου, τότε το κόςτοσ 

τθσ ςφνδεςθσ κα ανζρχεται ςε 500,00 € πλζον ΨΡΑ. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να βοθκιςει ςτθ διαςφνδεςθ 

μζχρι δφο (2) πανομοιότυπων νζων Αναλυτϊν ςυνολικά ςτα Εργαςτιρια του Νοςοκομείου Δωρεάν. Το 

Νοςοκομείο μπορεί να προβλζπει ςτισ ςυμβάςεισ που υπογράφει με τισ εταιρείεσ που προμθκεφουν νζουσ 

Αναλυτζσ και τα αντίςτοιχα αντιδραςτιρια αυτϊν ςτο Νοςοκομείο, ϊςτε να αναλαμβάνουν οι ςυγκεκριμζνεσ 

προμθκεφτριεσ εταιρείεσ τα προαναφερόμενα κατά περίπτωςθ κόςτθ τθσ ςφνδεςθσ των νζων αναλυτϊν ςτο 

υπάρχον Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εργαςτθρίων (LIS) του Νοςοκομείου. 

 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ των νζων εκδόςεων, ςε πλιρθ και ομαλι λειτουργία κατόπιν 

αποδοχισ αυτϊν από το Νοςοκομείο. Σε περίπτωςθ μθ ομαλισ λειτουργίασ  οφείλει να φροντίςει για τθν 

ςυντομότερθ δυνατι αποκατάςταςθ τθσ μθ ομαλισ λειτουργίασ αυτϊν. 

 Τα δεδομζνα που διαχειρίηεται το οποιοδιποτε υποςφςτθμα του πλθροφοριακοφ  ςυςτιματοσ ανικουν ςτουσ 

αςκενείσ/πολίτεσ και ςτθν Μονάδα Υγείασ τιρθςθσ  αυτϊν και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, 

όποτε προκφψει ανάγκθ, να αποδϊςει ςτο Ψορζα  τα ςτοιχεία που κα του  ηθτθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι, 

όπωσ – ενδεικτικά – ςε μορφι  reports, excel, κ.λπ. και πάντωσ ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ τθσ Αρχισ 

Ρροςταςίασ Ευαίςκθτων Ρροςωπικϊν Δεδομζνων.  Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε κεματικι ενότθτα εφαρμογϊν 

λογιςμικοφ του παρζχει εφαρμογι παραγωγισ αναφορϊν (reports) και εξαγωγισ (export) των τθρουμζνων 

παραμετρικϊν και transactional ςτοιχείων του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ςε αναγνϊςιμθ μορφι.   Θ βάςθ 

δεδομζνων που χρθςιμοποιείται ςτο Ψορζα είναι θ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ Β.Δ. Oracle και ωσ εκ τοφτου, θ 

Υπθρεςία Ρλθροφορικισ του Ψορζα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ ζνα μεγάλο αρικμό εργαλείων μζςω των οποίων 

μπορεί να εξάγει όλα τα ςτοιχεία τθσ Βάςθσ και ςε οποιαδιποτε μορφι. Εάν ο Ψορζασ απαιτεί επιπρόςκετεσ 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ από τον Ανάδοχο, τότε κα υποβλθκεί ςχετικι προςφορά για τισ απαιτοφμενεσ 

ανκρωποθμζρεσ εργαςίασ, βάςει του τιμοκαταλόγου παροχισ εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με τρίτεσ εφαρμογζσ που ζχουν τθν 

αντίςτοιχθ δυνατότθτα. Σε περίπτωςθ διαλειτουργικότθτασ με εφαρμογζσ και ςυςτιματα του Δθμοςίου οι 

εργαςίεσ διαςφνδεςθσ κα παρζχονται χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τον Εργοδότθ.   Σε περίπτωςθ που  τα 

τρίτα ςυςτιματα / εφαρμογζσ αφοροφν ςε άλλο καταςκευαςτι, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι προςφορά. 

 Για οποιεςδιποτε κεςμικζσ, νομικζσ, κανονιςτικζσ ι άλλεσ αλλαγζσ επζλκουν ςτον τρόπο λειτουργίασ του 

Νοςοκομείου και οι οποίεσ επιφζρουν αναγκαςτικά τροποποιιςεισ ι και παραμετροποιιςεισ  των 

υφιςταμζνων εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και διαςυνδζςεισ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Νοςοκομείου, 

εφόςον υπάρχουν τα αντίςτοιχα δεδομζνα, είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου να τισ υλοποιιςει χωρίσ 

οικονομικι επιβάρυνςθ για τον Εργοδότθ. Σε περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ αυτζσ απαιτοφν τεχνικά 

αποδεδειγμζνα αλλαγι τθσ ςυνολικισ δομισ των προγραμμάτων λογιςμικοφ ι/και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων (total 
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reengineering τθσ εφαρμογισ), κα υπάρχει δυνατότθτα είτε ςφναψθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ είτε 

προμικειασ άλλου νζου πακζτου λογιςμικοφ του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του προσ το Νοςοκομείο για τθν 

καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του εγκατεςτθμζνου Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του 

Νοςοκομείου, είναι δυνατόν να παρζχει δωρεάν δφο onsite επιςκζψεισ τεχνικϊν ςτελεχϊν του ςτο 

Νοςοκομείο ανά ζτοσ (μία επίςκεψθ ανά εξάμθνο), εφόςον βεβαίωσ δεν υπάρχει κϊλυμα λόγω του 

Κορονοϊοφ, για επίλυςθ τυχόν αποριϊν, παροχι ςυμβουλϊν για τθν αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ ι και 

επιτόπια εκπαίδευςθ χρθςτϊν ςε προςυμφωνθμζνθ κεματικι ενότθτα εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 

 Για περιπτϊςεισ που απαιτείται, κατόπιν αιτιματοσ του Νοςοκομείου, θ φυςικι παρουςία ςυνεργάτθ του 

Αναδόχου on-site ςτο Νοςοκομείο για παροχι πρόςκετθσ εκπαίδευςθσ (on-the-job training) χρθςτϊν ςτισ 

υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Νοςοκομείου (πζραν των παραπάνω προαναφερόμενων 

επιςκζψεων), κα υπάρχει θ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν πρόςκετθσ εκπαίδευςθσ on-site μζχρι πζντε 

ανκρωποθμζρεσ (ι 30 ανκρωποϊρεσ) ςε ετιςια βάςθ, με κόςτοσ 500,00 € πλζον ΨΡΑ ανά ανκρωποθμζρα για 

το Νοςοκομείο ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων μετακίνθςθσ, διατροφισ, αλλά και διαμονισ εάν 

απαιτείται. Επιπρόςκετα, ςτα πλαίςια τθσ καλισ κζλθςθσ ςυνεργαςίασ με το Νοςοκομείο, ο Ανάδοχοσ 

δεςμεφεται ότι, εάν κρικεί αναγκαίο, κα παρζχει δωρεάν ςτο Νοςοκομείο απομακρυςμζνεσ (remotely) 

υπθρεςίεσ τθλεκπαίδευςθσ (e-training) των χρθςτϊν ςτισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου τθσ επιλογισ 

του Νοςοκομείου μζχρι πζντε (5) ανκρωποθμζρεσ ι τριάντα (30) ανκρωποϊρεσ) ςε ετιςια βάςθ. 

 Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει ουδεμία ευκφνθ για προβλιματα που οφείλονται ςε κακι χριςθ ι αμζλεια του 

Νοςοκομείου και των υπαλλιλων του ι ςε άλλεσ αιτίεσ που εκφεφγουν τθσ αρμοδιότθτασ ευκφνθσ και ελζγχου 

του Αναδόχου. Ϋσ κζματα και προβλιματα εκτόσ ευκφνθσ του, νοοφνται τα οφειλόμενα ςε μθχανογραφικό 

εξοπλιςμό (hardware), ςε Λειτουργικό Σφςτθμα (Οperating System), ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςθσ 

δεδομζνων (RDBMS) ι και ςτο πλαίςιο άλλθσ διακριτισ ςφμβαςθσ και ςε χριςθ προγραμμάτων τρίτου/τρίτων 

καταςκευαςτϊν. 

 Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν αδυναμία ι τθν κακυςτζρθςθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του 

που απορρζουν από τθν παροφςα εφ’ όςον αυτι θ αδυναμία ι κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε αιτίεσ που δεν 

ελζγχονται από αυτόν ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ από τθν πλευρά του Νοςοκομείου και για όςο αυτζσ 

διαρκοφν, όπωσ ςτάςθ εργαςίασ, απεργία, πλθμμφρα, πυρκαγιά, ι ςε περιπτϊςεισ όπωσ ςειςμόσ, πόλεμοσ 

κλπ.  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με κάκε τιμολόγιο που κα εκδίδει, να κατακζτει και ςχετικι αναφορά για τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν που αφορά ςτο διάςτθμα που αναφζρεται το ςχετικό τιμολόγιο. Οι ανωτζρω 

αναφορζσ κα αποτελοφν και τα παραδοτζα προσ τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ των 

Υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (ΕΡΡΥ). 

Εκχωριςεισ – Μεταβιβάςεισ: 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ 
του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ μιασ τζτοιασ παραχϊρθςθσ ςε τρίτο ο Ανάδοχοσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον μαηί με τουσ τρίτουσ ςτουσ οποίου μεταβιβάςτθκαν τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τθσ για 
οποιαδιποτε ηθμιά επιλκε ςτο Νοςοκομείο λόγω τθσ μεταβίβαςθσ αυτισ. 

Ρνευματικά δικαιϊματα αναδόχου: 

Οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ τθσ ςφμβαςθσ κα αποτελοφν ιδιοκτθςία του Αναδόχου και το Νοςοκομείο δεν 
αποκτά δικαίωμα κυριότθτασ ςε αυτζσ αλλά απλϊσ αγοράηει το δικαίωμα χριςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ που 
είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα το οποίο βρίςκεται ςτο Νοςοκομείο, εφόςον αυτζσ ζχουν 
εξοφλθκεί για απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα και αυςτθρά για τον αρικμό χρθςτϊν που ζχει εξουςιοδοτθκεί κατά 
τθν ςφμβαςθ αγοράσ και δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει αυτζσ εν όλω ι εν μζρει ι επιτρζψει τθν χριςθ τουσ ςε 
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τρίτο ι τρίτουσ, με οποιοδιποτε τρόπο, αλλιϊσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε κετικι ι αποκετικι 
ηθμία του Αναδόχου, αςχζτωσ τυχόν αξιϊςεων του Αναδόχου κατά τρίτου.  

Επίςθσ πνευματικι ιδιοκτθςία αποτελοφν όλα τα τεφχθ οδθγιϊν χριςθσ και ειδικά το τεφχοσ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν, τα οποία βζβαια το Νοςοκομείο μπορεί να αναπαράγει παρά μόνο για διευκόλυνςθ των χρθςτϊν 
του κατά τθν εργαςία τουσ.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ το Νοςοκομείο αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ να καταβάλει κάκε 
δυνατι προςπάκεια, όπωσ μθ επιτρζψει οποιαδιποτε αντιγραφι και χρθςιμοποίθςθ λειτουργικϊν προδιαγραφϊν 
των εφαρμογϊν λογιςμικοφ και των εγχειριδίων των εφαρμογϊν από τρίτουσ. Αναλαμβάνει επίςθσ, τθν υποχρζωςθ 
και ευκφνθ να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια να μθν επιτρζψει τυχόν παράνομθ χριςθ εκ μζρουσ του 
προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ που γίνει αντιλθπτι από το Νοςοκομείο θ παράνομθ χριςθ ι αντιγραφι για τθν οποία 
δεν υπζχει υπαιτιότθτα, υποχρεοφται να ενθμερϊςει ζγγραφα τον Ανάδοχο, οπότε το Νοςοκομείο παφει να ζχει 
ευκφνθ ζναντι του Αναδόχου. 

 

20PROC007914087 2020-12-23
ΑΔΑ: 60ΜΗ4690ΒΟ-7Α6



 

 

ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ COMPUTER TEAM ΣΕ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ WEB ΚΑΙ ΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σ’ ΑΥΤΕΣ. 

Α ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ςε περιβάλλον Web) 

Πλεσ οι υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ, που πρόκειται να παράςχει ο Ανάδοχοσ ςτο Νοςοκομείο, για τθν αναβάκμιςθ ςε 
λειτουργικότθτα και τεχνολογικό περιβάλλον web των υφιςτάμενων εφαρμογϊν λογιςμικοφ του ‘’ΟΡΣΥ Μονάδων 
Υγείασ Στερεάσ Ελλάδοσ’’ και των πρόςκετων μζχρι ςιμερα εφαρµογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου ςτο Νοςοκομείο, 
κα περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ δεδομζνων, εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, εκπαίδευςθσ χρθςτϊν 
και υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ. 

Το επίπεδο λειτουργικότθτασ του ςυνόλου των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου κα είναι παραγωγικό ςτο 
Νοςοκομείο, ανεξάρτθτα από τθν οποιαδιποτε επιπρόςκετθ νζα λειτουργικι δυνατότθτα εφαρμόηεται ςτο 
Νοςοκομείο. 

Είναι αυτονόθτο, ότι θ αξιοποίθςθ τθσ κάκε νζασ πρόςκετθσ λειτουργικισ δυνατότθτασ κα γίνεται ςτο Νοςοκομείο 
ανάλογα με το βακμό ετοιμότθτασ, οργανωτικισ επάρκειασ και ςτελεχιακισ υποδομισ που υπάρχει ςϋαυτό.  

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει και κα υλοποιιςει ςε περιβάλλον Web όλεσ τισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ του, που 

υποςτθρίηουν πλιρωσ τισ ακόλουκεσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ των Νοςοκομείων: 

 Υποςφςτθμα Διοικθτικισ Διαχείριςθσ Αςκενϊν (HIS). 

 Υποςφςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ (ERP). 

 Υποςφςτθμα Νοςθλευτικοφ Ψακζλου και Ατομικό Συνταγολόγιο φαρμάκων & υλικϊν (CIS). 

 Υποςφςτθμα Ιατρικοφ Ψακζλου (EPR). 

 Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Εργαςτθριακϊν Εξετάςεων (LIS). 

 Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ ΟΡΣΥ με τρίτα ςυςτιματα του Δθμοςίου (e-government)*. 

H Διαςφνδεςθ του αναβακμιςμζνου -ςτο νζο περιβάλλον Web- ΟΡΣΥ με τρίτα ςυςτιματα του Δθμοςίου (πχ. 

ΕΟΡΥΥ, ΘΔΙΚΑ, ΕΚΕΒΥΛ) κα περιλαμβάνει τθν ιδθ υφιςτάμενθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ. Κάκε νζα απαίτθςθ, κα 

εξεταςκεί όταν προκφψει.  

Επεξθγιςεισ ςυντμιςεων 

HIS:  Hospital Information System 

ERP: Enterprise Resource Planning 

CIS:  Clinical Information System 

EPR: Electronic Patient Record 

LIS:  Laboratory Information System 

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα παράςχει όλεσ τισ αναγκαίεσ υπθρεςίεσ για τθ μετάπτωςθ των δεδομζνων όλων των 

υφιςτάμενων ςιμερα εφαρμογϊν λογιςμικοφ του κάκε υποςυςτιματοσ ςτθ νζα βάςθ δεδομζνων του 

Νοςοκομείου, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ιςτορικότθτα των ςτοιχείων και θ πρόςβαςθ ςτθν αποκθκευμζνθ 

πλθροφορία των παρελκόντων ετϊν. 

Β ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ  

Οι απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του υφιςτάμενου ΟΡΣΥ του 

Νοςοκομείου, κα ζχουν ολοκλθρωκεί το ςυντομότερο δυνατόν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ, δθλαδι, το αργότερο εντόσ 24 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

α/α Είδοσ/Υπθρεςία Διάρκεια 
Τιμι μονάδασ 
χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 

Τελικι τιμι με 
Ψ.Ρ.Α. 

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (SLA) 24 μινεσ   

2 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΕΨΑΜΟΓΫΝ ΣΕ WEB 
ΡΕΙΒΑΛΟΝ 

ΕΨΑΡΑΞ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 

 Ονομαςία: 5θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221895 

 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα 

 Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μιταλασ Θ., κοφρα Π. 

 Τθλζφωνο: 2265350131 

 Θλ. ταχυδρομείο:  

 Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.gnamfissas.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

 Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [-] 

 Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: υπθρεςίεσ 

 Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: *Ναι+ 

 - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα,   
του άρκρου 20:  
ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι προβλζπει τθν 
εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 
να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 

*……+ 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο 
μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxv το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   ],  
λόγοσ(-οι):*   + 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάθαρση»)xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:  Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxii 

ΨΟΟΙ 

 

ΕΙΣΨΟΕΣ ΚΟΙΝΫΝΙΚΘΣ 
ΑΣΨΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
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αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΥΡ. ΑΙΘ. …./20….. 
Στθν Άμφιςςα, ςιμερα…………………………., οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το Γ. Ν. Άμφιςςασ, με ζδρα: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα και ΑΨΜ: 999918141, που 
εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με βάςθ τθν με αρ.    απόφαςθ 
του Υπουργοφ Υγείασ, από τ   , και 

και Αφετζρου 

Θ εταιρία με τθν επωνυμία «………………..» που εδρεφει ςτθ κζςθ , Τ.Κ:  ……. FAX:  ΤΘΛ:  ζχει ΑΨΜ:…….. 
υπάγεται ςτθ ΔΟΥ:………. ,αρικμό Γ.Ε.ΜΘ ……………………………και εκπροςωπείται νόμιμα 
από……………………………………………………………………………………με ΑΔΤ:……………………………. 

αφοφ Ζλαβαν Υπόψθ: 

Τθν υπ. Αρικ .……..απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ  

Συμφϊνθςαν και Ζκαναν Αμοιβαία Αποδεκτά τα Ακόλουκα: 

υπογράφουν τθν παροφςα ςφμβαςθ με τθν οποία το πρϊτο των ςυμβαλλομζνων Ν.Ρ.Δ.Δ. (εφεξισ 
«Νοςοκομείο») ανακζτει ςτο δεφτερο (εφεξισ «Ανάδοχοσ») και εκείνοσ αναλαμβάνει τθν Υπθρεςία SLA: 
ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ λειτουργίασ και αναβάκμιςθσ ςε περιβάλλον Web των εφαρμογϊν λογιςμικοφ 
τθσ Computer Team, που αφοροφν το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ (ΟΡΣΥ) των 
Μονάδων Υγείασ Στερεάσ Ελλάδασ, που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Γ.Ν. ΑΜΨΙΣΣΑΣ. 

ΆΘΟ 1: Ρεριγραφι Υπθρεςίασ 

(Σφμφωνα με τισ τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ) 

ΆΘΟ 2: Σκοπόσ – Διάρκεια - Τίμθμα 

Σκοπόσ του παρόντοσ Συμβολαίου είναι να τυποποιιςει τθν ςυμφωνία μεταξφ του Αναδόχου και του 
Εργοδότθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με ςαφϊσ προδιαγεγραμμζνα χαρακτθριςτικά, επίπεδα 
διακεςιμότθτασ, επίπεδα υποςτιριξθσ και κόςτοσ.  

Οι Υπθρεςίεσ του Συμβολαίου χωρίηονται ςε: 

 υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ,  

 υπθρεςίεσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ – υποςτιριξθσ χρθςτϊν 

 υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 

Το Συμβόλαιο ζχει διάρκεια δφο (2) ζτθ και ιςχφει από τισ .…/…../…….. μζχρι και τισ …./……/….…..   

Οι υπθρεςίεσ SLA του παρόντοσ αφοροφν ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΨΙΣΣΑΣ, που ςυμμετείχε ςτο Ζργο 
του ΟΡΣΥ πρϊθν ΡεΣΥΡ Στερεάσ Ελλάδασ. 

Το τίμθμα τθσ ςφμβαςθσ για τθ 2ετία είναι …………………….€ πλζον ΨΡΑ 

ΆΘΟ 3: Ωρόνοσ Ιςχφοσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ είναι για δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 
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Το Νοςοκομείο μπορεί με μονομερι απόφαςι του να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ για το χρονικό 
διάςτθμα δυο (2) ακόμθ μθνϊν. 

Ρεραιτζρω παράταςθ γίνεται μόνο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Υπθρεςία ι να 
αναπροςαρμόηεται με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των 
Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςυμφερόμενουσ όρουσ για όμοιο προϊόν-υπθρεςία ι αν τεκοφν ςε 
ιςχφ νζοι Νόμοι-Διατάξεισ-Οδθγίεσ για το προϊόν-υπθρεςία. 

ΆΘΟ 4: Ροινικζσ ιτρεσ  

Για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του υπϋαρικ. Ν.4412/2016. 

ΆΘΟ 5: Καταγγελία Σφμβαςθσ 

Το Νοςοκομείο δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 αν ο Ανάδοχοσ παραβαίνει του όρουσ ι δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ  

 αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ, ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, εντολζσ 

του Νοςοκομείου  

 αν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί ςε οποιοδιποτε τρίτο υποχρεϊςεισ απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ  

 αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 

ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων  

 αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του 

ΆΘΟ 6:Εχεμφκεια – Συγκροφςεισ ςυμφερόντων 

Το Νοςοκομείο, με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν που παρζχει 
ςτον Ανάδοχο, απαιτεί Εχεμφκεια, όπωσ ορίηεται ςτo άρκρo 21 του Ν.4412/2016, κακϊσ δίνει ζμφαςθ ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 24 του ίδιου νόμου, περί ςυγκροφςεων ςυμφερόντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

ΆΘΟ 7:Ρλθρωμι – Κρατιςεισ 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει ςφμφωνα με το 5.1 «Τρόποσ πλθρωμισ» τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΨΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

ΆΘΟ 8:Εγγυοδοςία 

Για τθν άρτια, άριςτθ, πιςτι και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ με τθν 
υπογραφι τθσ παροφςασ κατζκεςε ςτο Νοςοκομείο τθν υπ’ αρικ. ……. / ……………….. Εγγυθτικι Επιςτολι 
Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ……………………………………………….., θ οποία καλφπτει ποςοςτό 5% τθσ  ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ και για τα δφο ζτθ ιςχφοσ τθσ χωρίσ ΨΡΑ, ιτοι ποςοφ ………………… Ευρϊ,  με χρόνο 
ιςχφοσ 60 θμζρεσ επιπλζον από τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δθλαδι, μζχρι τισ  
…../…../……..   

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο αμζςωσ μετά τθν οριςτικι, ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και φςτερα από τθν 
εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 
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ΆΘΟ 9:Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ - Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα ζχει καταχωρθκεί ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Νοςοκομείου με α/α: 
 και ζχει αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:  . ΑΔΑΜ:  . 

ΆΘΟ 10: Ανωτζρα Βία 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 
που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Αςτικοφ 
Δικαίου.  

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει 
ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ 
ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά προ τθσ λιξθσ τθσ θμερομθνίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω 
θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται 
αποδοχι του αιτιματοσ.  

ΆΘΟ 11: Ρνευματικά Δικαιϊματα του Αναδόχου 

Οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ τθσ ςφμβαςθσ κα αποτελοφν ιδιοκτθςία του Αναδόχου και το 
Νοςοκομείο δεν αποκτά δικαίωμα κυριότθτασ ςε αυτζσ αλλά απλϊσ αγοράηει το δικαίωμα χριςθσ των 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα το οποίο βρίςκεται ςτο 
Νοςοκομείο, εφόςον αυτζσ ζχουν εξοφλθκεί για απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα και αυςτθρά για τον 
αρικμό χρθςτϊν που ζχει εξουςιοδοτθκεί κατά τθν ςφμβαςθ αγοράσ και δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει 
αυτζσ εν όλω ι εν μζρει ι επιτρζψει τθν χριςθ τουσ ςε τρίτο ι τρίτουσ, με οποιοδιποτε τρόπο, αλλιϊσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία του Αναδόχου, αςχζτωσ τυχόν 
αξιϊςεων του Αναδόχου κατά τρίτου.  

Επίςθσ πνευματικι ιδιοκτθςία αποτελοφν όλα τα τεφχθ οδθγιϊν χριςθσ και ειδικά το τεφχοσ 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, τα οποία βζβαια το Νοςοκομείο μπορεί να αναπαράγει παρά μόνο για 
διευκόλυνςθ των χρθςτϊν του κατά τθν εργαςία τουσ.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ το Νοςοκομείο αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ να καταβάλει 
κάκε δυνατι προςπάκεια, όπωσ μθ επιτρζψει οποιαδιποτε αντιγραφι και χρθςιμοποίθςθ λειτουργικϊν 
προδιαγραφϊν των εφαρμογϊν λογιςμικοφ και των εγχειριδίων των εφαρμογϊν από τρίτουσ. 
Αναλαμβάνει επίςθσ, τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια να μθν 
επιτρζψει τυχόν παράνομθ χριςθ εκ μζρουσ του προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ που γίνει αντιλθπτι από το 
Νοςοκομείο θ παράνομθ χριςθ ι αντιγραφι για τθν οποία δεν υπζχει υπαιτιότθτα, υποχρεοφται να 
ενθμερϊςει ζγγραφα τον Ανάδοχο, οπότε το Νοςοκομείο παφει να ζχει ευκφνθ ζναντι του Αναδόχου. 

ΆΘΟ 12:Τελικοί Προι 

Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι δεςμευτικοί, ιςχφουν υπζρ και κατά των ςυμβαλλομζνων μερϊν και των 
αντιςτοίχων ειδικϊν και κακολικϊν διαδόχων αυτϊν. Τα μζρθ ςυμφωνοφν και αποδζχονται ότι κάκε ζνασ 
και όλοι οι όροι και διατάξεισ τθσ παροφςασ είναι βαςικοί και ουςιϊδεισ. Συνεπϊσ αποδζχονται και 
διαβεβαιϊνουν ότι κακζνα κα εκπλθρϊςει καλόπιςτα όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθν 
παροφςα.  

Αν οποιοδιποτε μζροσ ι οποιοςδιποτε όροσ ι οποιαδιποτε διάταξθ τθσ παροφςασ κρικεί από το 
οποιοδιποτε Δικαςτιριο ι γίνει δεκτό από τα μζρθ ότι αντιβαίνει ςτο νόμο ι είναι μθ εκτελεςτι, θ 
εγκυρότθτα και θ ιςχφσ των υπολοίπων διατάξεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν κα επθρεαςτεί από το 
γεγονόσ αυτό. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, το Νοςοκομείο και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
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ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια.  

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ τθσ προμικειασ ςε άλλον. 

Κατά τα λοιπά, θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 2286/95, του 
Ν. 3329/05 και του Ν. 3580/07. 

 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία ιςότιμα πρωτότυπα (ζνα για κάκε 
ςυμβαλλόμενο και ζνα προσ αρχειοκζτθςθ), τα οποία αφοφ αναγνϊςκθκαν και βεβαιϊκθκαν, 
υπογράφονται ωσ ζπεται. 
 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

 ____________   ____________ 

    (ςφραγίδα και υπογραφι) 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ) Αναδόχου  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

Α) ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ  ..............................................................................................................................................  

Κατάςτθμα  .............................................................................................................................................................  

(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., fax)  ...........................................................................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ  ............................................................................................................................................  

Ρροσ: 

5θ Υ.ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΨΙΣΣΑΣ  

33100 ΑΜΨΙΣΣΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Α …………  ΕΥΫ ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΫ 
………… υπζρ τθσ Εταιρείασ ………… Δ/νςθ ………… για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 
………… για τθν προμικεια ………… ςφμφωνα με τθν με αρ. ………… Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι εισ τον  ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ κακ' όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι ……………. 24 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

                                                           
24

 ΣΘΜΕΙΫΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Θ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΩΕΙ ΙΣΩΥ ΤΟΥΛΑΩΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΘΝΑ ΜΕΤΑ 
ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΩΟΝΟΥ ΙΣΩΥΟΣ ΤΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ ΡΟΥ ΟΙΗΕΙ Θ ΔΙΑΚΘΥΞΘ. 
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Β) ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ  ..............................................................................................................................................  

Κατάςτθμα  .............................................................................................................................................................  

(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ Τ.Κ. fax)  .............................................................................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ  ............................................................................................................................................  

Ρροσ: 

5θ Υ.ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΨΙΣΣΑΣ  
33100 ΑΜΨΙΣΣΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
Α. ………… ΕΥΫ ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ  τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του πόςου των ΕΥΫ 
………… υπζρ τθσ εταιρείασ ………… Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των ………… ΕΥΫ, το οποίο καλφπτει το 
5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΨΡΑ, για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που 
υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια ………… για κάλυψθ αναγκϊν (αρ. Διακιρυξθσ …………). 

Το παραπάνω πόςο τθροφμε ςτθν διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το πόςο τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ25, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το πόςο των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί 
από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

                                                           
25

 ΣΘΜΕΙΫΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Θ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΩΕΙ ΙΣΩΥ ΤΟΥΛΑΩΙΣΤΟΝ 26 ΜΘΝΫΝ. 
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i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 
φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
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xv

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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