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ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συλλογής κλειστών προσφορών 
για την  ετήσια παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για την  
« Συντήρηση του συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας ( UPS) του 
Νοσοκομείου», προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες του 
Νοσοκομείου, προϋπολογισμός 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
24 σε βάρος του ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου οικ. 
Έτους 2017-2018. 

ΣΧΕΤ. : 1. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
2. ΦΕΚ 287/07.06.2016 Διορισμός Κοινού Διοικητή στα Διασυνδεόμενα 
Ν.Π.Δ.Δ. Νοσοκομείων Γ.Ν.Α  «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» και «Γ.Ν. 
Παίδων Πεντέλης  
3.Το αρ. 500/23-9-2016 ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ, διορισμού Αναπληρωτή 
Διοικητή   
4. Την 11388/14.10.2016 Απόφαση Κοινού Διοικητή, σχετικά με εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Διοικητές  του Συγκροτήματος. 
5. Την υπ΄αριθμ. 6772/25.05.2017 Απόφαση Αν. Διοικητή, σχετικά με την 
έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ύψους 3.000,00€ για την ετήσια συντήρηση 
του UPS καθώς και τον ορισμό της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
6. Την  τεχνική περιγραφή. 
7.  Τις  ανάγκες του Νοσοκομείου. 
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Το  Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, 
προβαίνει στην διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την ετήσια 
Συντήρηση του συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας ( UPS) του Νοσοκομείου, σε 
βάρος του ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου οικ. Έτους 2017-2018, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες , με την διαδικασία συλλογής 
τουλάχιστον τριών κλειστών προσφορών,  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  της παρούσας 
όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  

 
   Σας  καλεί εντός δώδεκα ημερών (12) από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),   
να υποβάλετε σε κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο που θα περιέχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά  στο Γραφείο 
Προμηθειών. 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης : Η ετήσια Συντήρηση του συστήματος αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας ( UPS) του Νοσοκομείου (CPV 50000000-5) .  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  
 
Κριτήριο κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή                                 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΤΗΣΙΑ  
IΣΧΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους 
για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών  ημερών  από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας της παρούσας. 
Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα στο 
γραφείο προμηθειών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης 
που θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΙΣΤΟΧΩΡΟ (www.paidon-pentelis.gr) . 
 
 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη 
διεύθυνση:  Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236  
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της 
Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
 
H αξιολόγηση  των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την  
συσταθείσα επιτροπή. 
 
 
 
 
 
 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 
2.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

2.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 
διακηρυσσόμενη με την παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων 
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει. 

2.3  Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να 
προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 

2.4 Αδειούχοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.  Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά  
πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινής απόρριψης) 

(1) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 
συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει 
να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
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απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  
(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  
1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του 
συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα 
Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση συμφώνως του άρθρου 80 
του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα να 
οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό 
/έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016.  
(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του 
Ν 4412/2016. 
 

 
Β. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική  προσφορά σε δύο αντίγραφα  ( 
πρωτότυπο- αντίγραφο)  με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς . Στον εν λόγω 
φάκελο τοποθετείτε 

 συμπληρωμένος ο Πίνακα Συμμόρφωσης ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ)  

  Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου ότι 
έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών οι 
υποψήφιοι. 

 Αντίγραφα άδειας άσκησης επαγγέλματος  του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο έργο συντήρησης . 

 Αντίγραφο θεωρημένης κατάστασης από την Επιθεώρηση Εργασίας  του 
ανωτέρω προσωπικού που να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση. 

 Πίνακα παρόμοιων έργων συντήρησης UPS νοσοκομείων, με στοιχεία 
επικοινωνίας, αντίστοιχης τάξεως, τα 5 τελευταία έτη. 

 
Γ. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο 
αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.A. (%) στο οποίο 
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υπάγονται οι υπηρεσίες  και θα βαρύνει το φορέα,  καθώς και την ισχύ της 
προσφοράς. 

Συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς  ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ). 
 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται. 
 

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του προμηθευτή, θα υπογραφεί σύμβαση για ένα χρόνο. O 
ανάδοχος στον οποίο Θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. (ν.4281/2014). Η 
σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη πρόσκληση, των τεχνικών προδιαγραφών και την οικονομική 
και τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το 
κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 
πασίδηλων παραδρομών. 
 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή 
θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.A. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 
1) 2% Υπέρ ψυχικής υγείας  

2) 0,06% Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

3) 3% Χαρτόσημο  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εφαρμοστέο επί κράτησης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

4) 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου εφαρμοστέο επί Χαρτοσήμου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Οι άνωθεν κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

8% Παρακράτηση φόρου  που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις. Το πληρωτέο ποσό προκύπτει από την αφαίρεση 

των τελικών ποσών που προκύπτουν από τον υπολογισμό  άνωθεν (κρατήσεων & 

παρακράτησης φόρου) από την μικτή αξία κάθε τιμολογίου πώλησης. 
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ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης 
από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή 
του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 
 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ UPS 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης (ΓΝΠΠ), έχει ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 

το οποίο υποστηρίζει  νευραλγικά σημεία του Νοσοκομείου, σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος, όπως ΜΕΘ, χειρουργεία και ορισμένα μηχανήματα των εργαστηρίων, για διάρκεια 

τουλάχιστον 2 ωρών σε πλήρη διακοπή.   

Στην παρούσα Τεχνική προδιαγραφή περιγράφονται οι απαιτούμενες εργασίες προληπτικής 

συντήρησης του συστήματος καθώς και επισκευή βλαβών που τυχόν παρουσιασθούν, για 

χρονικό διάστημα ενός έτους. 

 

Περιγραφή συστήματος UPS 

Το σύστημα αυτό βρίσκεται εγκατεστημένο στο χώρο πινάκων διανομής και έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Τύπος: UPS DX20000H XL31 

 Ισχύς : 20KVA. 

 

Εργασίες προληπτικής συντήρησης 
Οι εργασίες προληπτικές συντήρησης διεξάγονται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης του 

Αναδόχου με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠΠ, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι 

εργασίες προληπτικής συντήρησης, οι οποίες εκτελούνται ανά δίμηνο ( 6 επισκέψεις ετησίως) 

περιλαμβάνουν : 

 Έλεγχος συνθηκών χώρου εγκατάστασης 

 Οπτικός έλεγχος των επιμέρους τμημάτων του UPS 

 Καθαρισμός UPS και μπαταριών 

 Έλεγχος, μετρήσεις και ρυθμίσεις των χαρακτηριστικών εισόδου και εξόδου του UPS 

(τάσεις – ρεύματα) 

 Έλεγχο, μετρήσεις και ρυθμίσεις των συνεχών τάσεων λειτουργίας του UPS (τάσεις – 

ρεύματα) 

 Έλεγχος των μπαταριών και τεστ αυτονομίας τους 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας του UPS ( μεταγωγές – συγχρονισμός με δίκτυο κ.λ.π) 

 Καταγραφή των ανωτέρω ελέγχων και δοκιμών σε ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

(Δ.Τ.Ε) που θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον εκπρόσωπο του ΓΝΠΠ σε δύο 

αντίγραφα.  Στο Δ.Τ.Ε ο Ανάδοχος θα καταγράφει με λεπτομέρεια τη λειτουργική 

κατάσταση του UPS και θα αναφέρει με ευκρίνεια τυχόν αναλώσιμα, ανταλλακτικά ή 
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τυχόν άλλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία του UPS. 

 
Έκτακτη συντήρηση-επισκευή 
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση εντός δύο (2) ωρών, από την λήψη της 

ειδοποίησης του ΓΝΠΠ, να επεμβαίνει αμέσως για αποκατάσταση κάθε βλάβης του UPS. 

 

Γενικά 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  

 να χρησιμοποιεί για τις εργασίες συντήρησης ειδικευμένο προσωπικό του, το οποίο 

έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ ή τυχόν άλλον ασφαλιστικό φορέα καθώς και να τηρεί ό,τι 

προβλέπεται σχετικά από τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς για την εκτέλεση 

των εργασιών αυτών.  

 να εκτελεί την συντήρηση και επισκευή με όλες τις διατάξεις ασφαλείας για εκείνους 

που απασχολούνται στην εργασία, θα είναι αυτός και μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος 

για κάθε ατύχημα, που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 

προσωπικό του. 

 να ενημερώνει το ΓΝΠΠ για κάθε τεχνική βελτίωση του υποστηριζόμενου UPS, για 

κάθε διακοπή παραγωγής κάποιας μονάδας και αντικατάστασή της με άλλη. Εάν η 

βελτίωση ή αντικατάσταση δεν παρέχεται δωρεάν από τον Κατασκευαστή, η 

εφαρμογή της αποφασίζεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας κατά περίπτωση. 

 Να υποβάλλει με την προσφορά του πίνακα παρόμοιων έργων συντήρησης UPS 

νοσοκομείων, με στοιχεία επικοινωνίας, αντίστοιχης τάξεως, τα 5 τελευταία έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 
Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 
…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «……………….. ……………..….» 
και συγκεκριμένα για το τμήμα της προμήθειας που αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. 
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Συμφωνία επί του συνόλου 

των τεχνικών προδιαγραφών 

όπως αναλυτικά ορίζεται στο 
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