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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ., προκειμένου να προχωρήσει στην Προμήθεια ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη 
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους ειδικούς 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»., όπως έχουν τροποποιηθεί. 

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις»
3. Το Ν.3861/2010( Φ.Ε.Κ 112/Α’ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘Πρόγραμμα Διαύγεια ‘και άλλες διατάξεις »καθώς και η τροποποίηση αυτού με το αρθρ.23 του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 254/Α’/21-11-2013.)
4.  Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων
5. Το Ν.4238/17-2-2014 ( ΦΕΚ 3817-2-2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ΠΕΔΥ, αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
6. Το Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας βελτίωση 

περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις »,άρθρο 66,παρ.9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

7. Το Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/ Α’/26.03.2014) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α''147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

( προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την με αριθμ.57654/2017(ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 )ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

10. Το Ν.4486/2017(ΦΕΚ Α’  115/7-08-2017)«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
,επείγουσας ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις »

11.  To Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

12.  Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας για διορισμό του Ιωάννη Β. Καρβέλη, ως Διοικητή  της 6ης Υ.ΠΕ 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 
δέκατο έβδομο του ν.4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α΄/30.06.2021)

13. Την αριθμ. 8/7-6-2016 πράξη της Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά την ένταξη του έργου 
στο 4ο ΕΑΠ  με κωδικό Β.10 και τίτλο «Αναβάθμιση στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης της 
μονάδος ακτινοσκόπησης σε ψηφιακή, της έδρας οδοντιάτρου και αντικατάσταση της γεννήτριας 
πετρελαίου».

14. Την αριθμ. 9/8-12-2016 πράξη της Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά Την τροποποίηση 
τίτλου του έργου του 4ου ΕΑΠ με κωδικό Β.10 

Από: «Αναβάθμιση στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης της μονάδος ακτινοσκόπησης σε 
ψηφιακή, της έδρας οδοντιάτρου και αντικατάσταση της γεννήτριας πετρελαίου»  
Σε: «Αναβάθμιση στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης του ακτινολογικού μηχανήματος με 
ταυτόχρονη ψηφιοποίησή του, την προμήθεια πλήρους οδοντιατρικής έδρας και 
αντικατάσταση της γεννήτριας πετρελαίου του κτηρίου». Η πίστωση του έργου παραμένει 
στο ποσό των 70.000,00 €.
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15. Το αρ. πρωτ. 152794/765/06-06-2018 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ, της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου του 4ου ΕΑΠ με 
κωδικό Β10.

16. Το αρ. πρωτ. 117/16-02-2021 έγγραφο του ΚΥ Μεγαλόπολης σχετικά με την ανάγκη προμήθειας 
γεννήτριας νέας τεχνολογίας.

17.  Την με αριθμ. πρωτ.: 57499/24-09-2021 (ΑΡ. ΔΕΣΜ 2749) ΑΔΑ: ΨΕΕΜ469ΗΔΜ-993, ΑΔΑΜ: 
21REQ009264352 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για το έτος  2021 σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 9549.

18. Την αριθμ. πρωτ.  57821/27-09-2021 (ΑΔΑ: 69ΩΗ469ΗΔΜ-ΞΕΜ ΑΔΑΜ: 21REQ009269796) 
Απόφαση του Διοικητή  της 6ης ΥΠΕ για την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας, την έγκριση του 
σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον ορισμό επιτροπών αξιολόγησης για την 
προμήθεια ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (CPV: 33192410-
9),προϋπολογισμού #20.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (CPV: 33192410-9), προϋπολογισμού 20.000€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το  υπό προμήθεια είδος  περιγράφεται  αναλυτικά στο παράρτημα Α’.
Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dypede.gr  
στην διαδρομή : Προμήθειες ► Προκηρύξεις.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (έργο του 4ου ΕΑΠ 
με κωδικό Β10).

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9549 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα Υλοποίησης
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  57499/24-09-2021 ΑΔΑ: 
ΨΕΕΜ469ΗΔΜ-993, ΑΔΑΜ: 21REQ009264352  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

http://et.diavgeia.gov.gr/




                                                                                                      

4

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021και έλαβε α/α 2749 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει της  τιμής.

3. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 του Ν.4412/2016).
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
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μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

5.  ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 14.00

Αποσφράγιση των προσφορών: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11.30

Η  προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της 6ης Υ.ΠΕ., (Υπάτης 1 και 
Πατρών –Αθηνών 24, ΤΚ:26441 Πάτρα), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος). Ο φάκελος θα 
φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, (6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων 
Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας),

γ) ο τίτλος της σύμβασης (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ),

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail)
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην 6η Υ.ΠΕ., με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι 

φάκελοι:

 α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως 
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περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Φάκελο πρέπει να υπάρχουν τα κάτωθι Δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Υπεύθυνες δηλώσεις (3)

σύμφωνα με τα κάτωθι αναλυτικά, κατά περίπτωση, αναφερόμενα

Λόγος αποκλεισμού Δικαιολογητικό
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 
73 παρ. 1 ν. 4412/2016:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 

δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού 
φορέα

 Απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων

 της Ένωσης
 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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Λόγος αποκλεισμού Δικαιολογητικό
εμπορίας ανθρώπων εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.

Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η 
εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2.  α) επίσημη δήλωση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis))  και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση 
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την 
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  
ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή της. 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η 
εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση 
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-
ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 
ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού 
φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) 
 Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση 
απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται  
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Λόγος αποκλεισμού Δικαιολογητικό
αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αθέτηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας 

6. 2. ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αναγράφουν όλες τις απαιτήσεις του παρατήματος Α.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

6. 3  ΦΆΚΕΛΟς ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης   

Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού και της παρεχόμενης υπηρεσίας περίπτωση μικτής σύμβασης που 
περιλαμβάνει και υπηρεσίες δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα (τεμάχιο). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης. 
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7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
απορρίπτονται ως μη κανονική.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
επιτροπής.

9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 
πρόσκληση
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον 
αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον 
επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
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ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
στ)  ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξίας

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων υποβάλλονται με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 
θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το 
συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως 15:00, από το Τμήμα 

Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω των κάτωθι στοιχείων επικοινωνίας.

Επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1
Πόλη Πάτρα
Ταχυδρομικός Κωδικός 26441
Χώρα Ελλάδα
Τηλέφωνο 2613-600638
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) a.g.panagopoulou@dypede.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Αγγελική Παναγοπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.dypede.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΒΕΛΗΣ 

mailto:a.g.panagopoulou@dypede.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 20.000,00 € με ΦΠΑ

Α. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η οδοντιατρική μονάδα θα πρέπει να είναι σύγχρονη, τελευταίας τεχνολογίας. Να αναφερθεί το έτος 
κατασκευής και να αποτελείται από:

1. Οδοντιατρική έδρα & Κάθισμα ιατρού
2. Κουτί Κεντρικής Τροφοδοσίας
3. Αεροσυμπιεστής
4. Προβολέα
5. Εργαλειοφόρο τράπεζα (ταμπλέτα)
6. Ποδοδιακόπτη
7. Χειρουργική αναρρόφηση
8. Αερόφρενο ταμπλέτας
9. Xειρολαβές αερότορ και μικρομότορ

Οδοντιατρική έδρα & Κάθισμα ιατρού

1. Η έδρα θα πρέπει να λειτουργεί με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
2. Η βάση της έδρας θα πρέπει:

 Να είναι από υλικό υψηλής αντοχής και ανοξείδωτο.
 Να έχει μεγάλο βάρος και να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος τουλάχιστον 160 κιλών 

χωρίς πρόβλημα. 
 Να έχει εργονομική σχεδίαση με χαμηλό κέντρο βάρους στη θέση της μέγιστης 

ανύψωσης για να μπορεί να παραμένει σταθερή όταν έχει μεγάλο πλευρικό φορτίο.
 Να διαθέτει σύστημα προσαρμογής σε οποιοδήποτε δάπεδο με πάκτωση. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι επιτρεπτό να διατεθεί κατάλληλη χαλύβδινη βάση.
 Να έχει υποστεί επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας , όπως όλα τα μεταλλικά 

μέρη της έδρας. Εναλλακτικά εάν είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο θα 
αξιολογηθεί θετικά.

 Να έχει βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας. Εναλλακτικά να φέρει 
καλύμματα πλαστικά για ελαχιστοποίηση των εκδορών.

 Να μπορεί να δεχτεί απολύμανση.
3. Η τροφοδοσία της έδρας και του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται με 220V και να διαθέτει 

μετασχηματιστή χαμηλής τάσης (μέχρι 36V) μέσω του οποίου να τροφοδοτούνται τα 
χειριστήρια ελέγχου των κινήσεων της έδρας.

4. Η έδρα να διαθέτει μνήμες με προγραμματιζόμενες θέσεις εργασίας, μεταξύ αυτών η θέση 
ξεπλύματος, η μηδενική θέση εξόδου και η θέση οριζοντιώσεως. Τυχόν περισσότερες 
προγραμματιζόμενες θέσεις θα αξιολογηθούν θετικά.

5. Το ταπετσαρισμένο τμήμα της έδρας θα πρέπει να διαιρείται τουλάχιστον σε τρία μέρη:
 κάθισμα με υποπόδιο (μπορεί να είναι και σε δύο μέρη)
 πλάτη
 ερεισικέφαλο

6. Το ταπετσαρισμένο τμήμα της έδρας θα πρέπει να είναι:
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 ανατομικά σχεδιασμένο
 ανθεκτικό στις κάμψεις
 ανθεκτικό στις τριβές και στα συνήθη απολυμαντικά και καθαριστικά
 να είναι κατασκευασμένο χωρίς ραφές, με καμπύλες επιφάνειες για να είναι εύκολός 

ο καθαρισμός του. Η αλλαγή-αντικατάσταση της ταπετσαρίας σε περίπτωση φθοράς 
της να μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά για το κομμάτι που έχει υποστεί φθορά 
(δηλ. κεφαλωτό, πλάτη ή κάθισμα) επιτόπου στον χώρο λειτουργίας της έδρας χωρίς 
να απαιτείται η μεταφορά της σε άλλο χώρο.

7. Το ερεισικέφαλο να είναι:
 ανεξάρτητο από την πλάτη
 οι κινήσεις του να ρυθμίζονται εύκολα
 να είναι ανατομικά σχεδιασμένο
 να επεκτείνεται προς τα πάνω
 να έχει δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας

8. Η έδρα θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις:
 μεταβολή ύψους: η ελάχιστη διαδρομή να είναι περίπου 40 cm.
 Η ελάχιστη απόσταση του πάνω μέρους του καθίσματος από το δάπεδο να είναι 

περίπου 34-40cm και η μέγιστη απόσταση περίπου 75cm και
 μεταβολή κλίσης πλάτης: η κίνηση της πλάτης να γίνεται με σύστημα αντιστάθμισης 

που ακολουθεί τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος, ώστε η πλάτη και η κεφαλή 
του να μην παρουσιάζουν το φαινόμενο της ολίσθησης και να παραμένουν στη θέση 
τους, η γωνία πλάτης/καθίσματος να κυμαίνεται από 90-180 μοίρες περίπου.

9. Ο έλεγχος των κινήσεων να γίνεται:
 από ανεξάρτητο ποδοχειριστήριο ή από ποδοχειριστήριο το οποίο βρίσκεται πάνω 

στην βάση της έδρας ώστε να είναι προσβάσιμο από ιατρό και βοηθό
 από χειριστήριο τοποθετημένο στην εργαλειοφόρο τράπεζα (ταμπλέτα).
 από χειριστήριο τοποθετημένο στην εργαλειοφόρο τράπεζα βοηθού. 

10.   Η έδρα θα πρέπει να:
 διαθέτει διακόπτη ασφαλείας για την πλήρη ακινητοποίηση της όταν τα κοπτικά είναι 

σε χρήση και όταν αυτή συναντά κάποιο εμπόδιο στην κίνηση της για αποφυγή 
ατυχημάτων.

 είναι εξοπλισμένη με σταθερό αριστερό βραχίονα στήριξης χεριού .
11.  Το κάθισμα του ιατρού να είναι του ιδίου χρώματος με την έδρα και να διαθέτει λεία βάση 

για τον εύκολο καθαρισμό και μεγάλης αντοχής έμβολο για την ρύθμιση του επιθυμητού από 
τον ιατρό ύψους.

12.  Η πλάτη του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενη.

Κουτί Κεντρικής Τροφοδοσίας

H κεντρική τροφοδοσία με τα εξωτερικά δίκτυα να γίνεται είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
εντός της έδρας είτε σε ανεξάρτητο κουτί επίσης κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να διαχωρίζονται 
πλήρως για λόγους ασφαλείας τα ηλεκτρολογικά από τα υδραυλικά στοιχεία. Επίσης:

1. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη (ON-OFF) ο οποίος ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές 
προς το οδοντιατρικό συγκρότημα (ρεύμα, νερό, αέρας).

2. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να προστατεύονται επαρκώς από 
ενδεχόμενες διαρροές νερού.

3. Να φέρει φίλτρο νερού και αέρος. 
4. Να διαθέτει ρυθμιστή πιέσεως εισόδου προς το οδοντιατρικό συγκρότημα για το νερό και 

τον αέρα με αντίστοιχα ενδεικτικά όργανα.
5. Να διαθέτει μετασχηματιστή τροφοδοσίας του συγκροτήματος 220 W σε χαμηλή τάση 

έως 36V.
6. Να διαθέτει ασφάλειες χαμηλής τάσεως για το μετασχηματιστή και όλα τα επιμέρους 

στοιχεία του συγκροτήματος. 
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Αεροσυμπιεστής

1. Να είναι κατάλληλος για ιατρική/οδοντιατρική χρήση
2. Να λειτουργεί χωρίς λάδι και να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου. Να είναι τουλάχιστον 2 

ίππων (HP) και να φέρει δύο κεφαλές ώστε να υποστηρίζει ταυτόχρονα τις ανάγκες 
τουλάχιστον δύο (2) οδοντιατρικών μονάδων.

3. Να διαθέτει αεριοφυλάκιο τουλάχιστον 18 lt. 
4. Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ ώστε να παρέχει τουλάχιστον 110 lit/min. Τυχόν μεγαλύτερη 

ισχύς θα αξιολογηθεί θετικά
5. Να συνοδεύεται από ηχομονωτικό ερμάριο.

Προβολέας

Ο προβολέας θα πρέπει:
1. Να στηρίζεται στο μηχάνημα με πολύσπαστο και αυτοϊσορροπούμενο βραχίονα που να 

έχει δυνατότητα κινήσεων μεγάλης έκτασης και που να εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα 
κινήσεων και θέσεων.

2. Να είναι τεχνολογίας LED.
3. Να προσφέρει ψυχρό φωτισμό 5000 Κ συγκεντρωτικό. 
4. Να είναι σκιαλυτικός, ισχύος τουλάχιστον 35.000 LUX, με δυνατότητα ρύθμισης της 

φωτιστικής ισχύος. 
5. Να φέρει αποσπώμενα καλύμματα στις χειρολαβές που δύναται να αποστειρωθούν στον 

αυτόκαυστο κλίβανο.

Εργαλειοφόρος τράπεζα (ταμπλέτα)

1. Nα διαθέτει διακόπτες μαλακούς (soft touch) ή χειριστήρια αφής, για τον έλεγχο του Unit, 
του πτυελοδοχείου, του προβολέα και της έδρας. Να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, 
ανθεκτικοί και εργονομικά τοποθετημένοι για να διευκολύνουν τον γιατρό και τον ασθενή.

2. Oι εξωτερικές επιφάνειες της ταμπλέτας να είναι επίπεδες και λείες ώστε να καθαρίζονται 
καλύτερα. Nα είναι καλυμμένη από υλικό μεγάλη αντοχής στα  συνήθη οδοντιατρικά 
υλικά.

3. Tα κορδόνια να είναι σιλικόνης για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση και αναρτημένα 
σε βραχίονες πάνω από την ταμπλέτα. Να είναι ευθεία και όχι σπιράλ και να μην γίνεται 
εκτόνωση στο πίσω μέρος της χειρολαβής Airmotor.

4. Οι ηλεκτροβαλβίδες να είναι ανοξείδωτες και όχι από σίδηρο ή άλλο οξειδούμενο υλικό.
5. Οι σωληνώσεις να είναι από ανθεκτικό υλικό για να αντέχουν στα άλατα και την 

καταπόνηση από τις πιέσεις νερού και αέρος.
6. Η επιφάνεια εργασίας της τράπεζας θα πρέπει να διαθέτει δίσκο από ανθεκτικό υλικό στον 

οποίο θα τοποθετούνται τα εργαλεία. Ο δίσκος να είναι αφαιρούμενος για να 
αποστειρώνεται

7. Να είναι εξοπλισμένη με τις εξής 5 θέσεις εργασίας:
 Μία (1) γραμμή Αεροϋδροσύριγγας εξοπλισμένη με Αερουδροσύριγγα τριπλής 

λειτουργίας (αέρας-νερό-σπρέι) γωνιακού ή ευθείου σχήματος η οποία να αποσπάται 
για καθαρισμό και απολύμανση. Θα πρέπει να διαθέτει ακροφύσιο με δυνατότητα 
περιστροφής 3600.

 Δύο (2) γραμμές AIROTOR: Mε φως LED . Να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες 
χειρολαβές AIROTOR με φως. Να συνοδεύεται από φωτεινή χειρολαβή με 
τουλάχιστον τετραπλό σπρέυ και ταχυσύνδεσμο (1 τεμάχιο).

 Μία (1) γραμμή Micromotor: Ηλεκτρικό με LED 1000 - 40.000 rpm. Να συνοδεύεται 
από γωνιακή χειρολαβή Micromotor 1:1 με φως, push button, εσωτερική ψύξη και 
ευθεία χειρουργική  χειρολαβή Micromotor.

 Μία (1) γραμμή και αντίστοιχη συσκευή Πιεζοηλεκτρικών υπερήχων με φως, η οποία 
να συνοδεύεται από κατάλληλα ξέστρα υπερουλικής και υπο-ουλικής χρήσης (3 τμχ 
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ξέστρα). Και τουλάχιστον δύο (2) κλειδιά για την ασφάλιση των ξέστρων στη 
χειρολαβή, και αυτά να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο.

 Να διαθέτει ρυθμιστές πιέσεως για τα επιμέρους κοπτικά του συγκροτήματος. Για το 
νερό εξωτερικά για σχετική ρύθμιση από τον οδοντίατρο και τον αέρα εσωτερικά ή 
εξωτερικά για κάθε θέση κοπτικού.

Ποδοδιακόπτης

Ο ποδοδιακόπτης θα πρέπει :
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση.
2. Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία της εργαλειοφόρου τράπεζας.
3. Σε περίπτωση που είναι ανεξάρτητος να ελέγχει τις κινήσεις της έδρας.

Χειρουργική αναρρόφηση

Η χειρουργική αναρρόφηση θα πρέπει:
1. Να αποτελείται από αυτόνομο μοτέρ αδιάλειπτης λειτουργίας με απευθείας σύνδεση στην 

αποχέτευση (να μην διαθέτει καδο συλλογής λημμάτων).
2. Να διαθέτει σύστημα διαχωρισμού αμαγάλματος που να εξυπηρετεί τα συστήματα 

αναρροφήσεων. Ο συλλέκτης αμαγάλματος να αφαιρείται σφραγισμένος για την 
μεταφορά προς τον ειδικό κάδο μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

3. Να είναι κατάλληλη για να αναρροφά άμεσα και αποτελεσματικά τόσο τα ΥΓΡΑ (π.χ. αίμα, 
σίελα) όσο και τα ΑΕΡΙΑ (μολυσματικό νέφος) λύματα των οδοντιατρικών εργασιών.

4. Να μεταφέρει όλο το μολυσματικό φορτίο απευθείας στην αποχέτευση και έτσι ο 
οδοντίατρος δεν έρχεται σε επαφή με τα λύματα (δεν χρειάζεται να αδειάζει κάδο 
συλλογής λυμάτων).

5. Να έχει μεγάλη ικανότητα αναρρόφησης. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
6. Να συνοδεύεται από ερμάριο με κατάλληλο εξαερισμό για την ορθή λειτουργία του μοτέρ.

Διάταξη υδρικού στοιχείου - πτυελοδοχείου & Εργαλείων βοηθού

Η διάταξη υδρικού στοιχείου - πτυελοδοχείου & Εργαλείων βοηθού θα πρέπει:
1. Να είναι σταθερή επί του δαπέδου και εκτός της οδοντιατρικής έδρας ώστε να 

εξασφαλίζεται μέγιστη σταθερότητα στο όλο συγκρότημα.
2. Να έχει θέση για ποτηράκι και να διαθέτει αυτόματη λειτουργία ποτηριού- πτυελοδοχείου 

ενεργοποιούμενη και από τον πίνακα ελέγχου και χειρισμού από την εργαλειοφόρο 
τράπεζα και από το χειριστήριο του βοηθού.

3. Η λεκάνη του πτυελοδοχείου να είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ή κάποιο άλλο 
υλικό το οποίο να είναι ανθεκτικό και επιδέχεται απολύμανση χωρίς τη δημιουργία 
επιφανειακών αλλοιώσεων.

4. Η λεκάνη να εδράζεται σε περιστρεφόμενο σύστημα ώστε να μπορεί να περιστρέφεται και 
να έρχεται μπροστά στον ασθενή και να μπορεί να αποσπάται πλήρως ώστε να πλένεται 
σε πλυντήριο εργαλείων. Το υδρικό στοιχείο να περιλαμβάνει ανοξείδωτα ή πλαστικά 
βρυσάκια (για την λεκάνη και το ποτηράκι) που αποσπώνται και αλλάζουν εύκολα από τον 
χρήστη.

5. Το πτυελοδοχείο θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ασφαλείας έτσι ώστε όταν η λεκάνη είναι 
μπροστά στον ασθενή να ακινητοποιείται η έδρα και να εμποδίζεται η λειτουργία της για 
την αποφυγή ατυχημάτων.

6. Να διαθέτει σωληνώσεις σύνδεσης με την χειρουργική αναρρόφηση τόσο για τις γραμμές 
αναρρόφησης όσο και για την σιελαντλία 

7. Να συνοδεύεται από πάνελ-βοηθητικό χειριστήριο πάνω στο οποίο θα υπάρχουν 
προεγκατεστημένα τα εξής:

 Δύο γραμμές χειρουργικής αναρρόφησης μικρής και μεγάλης διαμέτρου.
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 Μία (1) γραμμή Αεροϋδροσύριγγας εξοπλισμένη με Αεροϋδροσύριγγα τριπλής 
λειτουργίας (αέρας-νερό-σπρέι) γωνιακού σχήματος η οποία να αποσπάται εύκολα 
για καθαρισμό και απολύμανση χωρίς επέμβαση τεχνικού. Θα πρέπει να διαθέτει 
ακροφύσιο με δυνατότητα περιστροφής 3600. 

 Το βοηθητικό χειριστήριο να φέρει πάνελ όπου θα ελέγχονται οι κινήσεις της έδρας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την εργοστασιακή μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
εργοστασιακή μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την εργοστασιακή μονάδα, στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στη 
προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Ενδεχόμενη Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του φορέα διενέργειας, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του 
προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις

4. Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πλήρης, απολύτως καινούργιος (αμεταχείριστος), 
άριστης αντοχής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για χρήση σε κέντρο υγείας και να 
περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων του.

5. Να είναι εύχρηστος, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία ασθενούς, 
χρηστών και περιβάλλοντος.

6. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC:

 EN 1640:2009 ή EN 1640:2004 (Dentistry — Medical devices for dentistry — Equipment)
 IEC 60601-1-1 (Medical Electrical Equipment - General Requirements for Safety - Collateral 

Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems), CE Mark με δήλωση 
συμμόρφωσης στο αντίστοιχο μοντέλο προς προσφορά, medical grade κλπ) καθώς και 
Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

7. Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και ο αντιπρόσωπος – διανομέας του, υποχρεωτικά πρέπει 
να διαθέτουν πιστοποιητικά διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνικής 
υποστήριξης κατά ISO (EN ISO 13485:2016, Medical devices — Quality management systems 
— Requirements for regulatory purposes).
Η σήμανση ποιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του 
κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι 
τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν καθώς και 
στις οδηγίες χρήσεως.

8. Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 
ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η 
σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των 
απασχολουμένων θα πρέπει να αναφερθούν.

9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος τουλάχιστον τριών (3) ετών από την 
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
συντήρησης & επισκευής. 

10. Ο  χρόνος  της  εγγύησης  θα  αρχίζει  από  την  οριστική  παραλαβή  του  συγκροτήματος  
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πλήρως  συναρμολογημένου,  εγκατεστημένου  και  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας  και  
εφόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η  απαιτούμενη από την διακήρυξη εκπαίδευση του προσωπικού.

11. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα 
να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

12. Κατά την διάρκεια της εγγύησης η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη 
του όλου συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ.

13. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να εγγυηθεί και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για 
δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με υπεύθυνη δήλωσή 
του καθώς και με έγγραφη  δέσμευση  του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του  
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία  93/42/EEC.

14. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
Οδηγία 93/42/EEC, προς τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής 
υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ και εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να 
κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συνεχή 
και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρι 
συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.
Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται:

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος.
 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται.
Φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται και θα διευκρινίζονται με σαφήνεια και κάθε 

λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των 
τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε φυλλάδια ή σε αντίστοιχες 
επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, 
οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου όπου 
θα εμπεριέχονται τα στοιχεία με αντίστοιχη επισήμανση.

15.Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original prospectus του κατασκευαστικού 
οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται.
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