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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

         ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                          

           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                

      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

 «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

          ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

         «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

                           ------------  

 
 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  EΠ 002/2017 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ-

ΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ 

(C.P.V.33192000-2) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 

€74.387,60 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ-

ΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ.         

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 5-12-2017 , ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  6-12-2017, ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ    ΚΑΙ  ΩΡΑ 10:00 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑ-

ΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV                               33192000-2 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS                               ΕL 522 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ1                               €59.990,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ                               €74.387,60 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                               21-11-2017 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄) 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες δια-

τάξεις» 

1.4 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρι-

κή μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ-

λες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

                                            
1      Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

παρ. 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως 

εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων 

της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 
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1.5 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.6 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο ε-

φαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.7 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενη-

μέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοη-

θούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.8 Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υ-

πηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ΄αριθμ.   2
η
 έκτακτη/θέμα 1ο/ 26-3-2015 απόφαση   του Δ.Σ. του νοσοκομείου περί  

έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

2.2. Την υπ΄αριθμ. 45
η
 
 
/592/17-1-2017 ανάληψη υποχρέωσης  δέσμευσης πίστωσης. 

2.3. Την υπ΄αριθμ. 12
η
 /θέμα 33

ο
 /18-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διε-

νέργειας του διαγωνισμού. 

2.4. Την αριθμ.002/2017 διακήρυξη 

2.5   Tην από 13-6-2017 (αριθμ.πρωτ.νοσοκομείου 7532/13-6-2017) ένστασή της εταιρίας   

 ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε 

2.6   Την  αριθμ.13
η
 /θέμα 38

ο
 /18-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου                     

 (ΑΔΑ: Ω4Γ94690Β1-Ω0Ι). 

       2.7.  Το από 20-10-2017 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (μετά από δημόσια διαβούλευση) 

       2.8   Την αριθμ.20
η
 /θέμα 35

ο
 /31-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου περί επικύρωσης του  

               πρακτικού σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Επαναληπτικό συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτή   

 ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά, για την προμήθεια 

 αναλωσίμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας- 

 υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2) για ένα έτος, προϋπολογισθείσης δαπάνης 59.990,00€ άνευ  

 ΦΠΑ, ήτοι €74.387,60 με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, για την κάλυψη των αναγκών της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας  

 «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα  του γρα-

φείου Προμηθειών της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», από αρμόδια επιτροπή.   
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο 

Προμηθειών της  οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός 

της προθεσμίας.  

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ» Γενικού Νοσοκομείου, Διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2,  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313 322329,330 

μέχρι την 05-12-2017, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 14:00(με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή 

αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφρα-

γισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκει-

μένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 

τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι α-

ναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) 

αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις οι-

κείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ε΄. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφο-

ρών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ).  Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύ-

μων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς ε-

ξουσιοδοτημένο είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είτε με ειδική ατομική 

εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα συμβούλου. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προ-

σώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου το-

ποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο 

αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το 

δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς ό-

ρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δι-

καιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμ-

μόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  (π.χ. δή-

λωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετι-

κά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που 

τεκμηριώνουν την ικανότητα του προμηθευτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. 

Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 
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3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του 

πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέ-

ρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, 

κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι και-

νούργια και αμεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν εί-

κοσι (120) ημερών και ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. 

4. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατα-

σκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται 

επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκε-

κριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.    

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετη-

θούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο 

φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή α-

πόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς 

και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθ-

μητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  Θα δοθεί τιμή για τα 

υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές 

του παραρτήματος Β’. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσε-

ων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα 

προμήθειας και μεταφοράς  υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον 

προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται 

τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και ο-

ποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών  
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 που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή 

των ειδών και την αποπληρωμή τους.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγω-

νισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τι-

μές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώ-

νεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.2 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμέ-

να από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυ-

ρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως  επιφέ-

ρουν κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευ-

τικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννο-

μα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χα-

ρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητή-

ματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πλη-

ροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή 

του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την ε-

μπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβά-

νουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγ-

γραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρ-

θρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και α-

ποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση,  

                                            
2 Στην περίπτωση των διαγωνισμών που παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

7. να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν δι-

ορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προ-

σφορών. 

8.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127  του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεω-

ρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρό-

σκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υπο-

βληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται 

από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,  

(σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016).  Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμ-

φωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

9.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  120  ημερών    

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη 

της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμε-

να στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

10.Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά. 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή πε-

ρισσοτέρων προσφερόντων. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμο-

λογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οι-

κονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές ισοδύναμες, με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία, 

η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

11.Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 
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12.Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την διαβίβαση 

της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών 

θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,, τα οποία θα πρέπει να είναι 

απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου 

ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του 

Προμηθευτή. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, 

συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, 

ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovo-

γράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

4. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης 

των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.  

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για 

όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο, δηλαδή το άθροισμα 

της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i: 

U = σ1.Κ1 +σ2.Κ2+ ,.+σν .Κν. Όπου: «U» = Σταθμισμένη βαθμολογία/ «σν» = Συντελεστής βαρύτητας/  
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«Κν» = Κριτήριο Ανάθεσης 

Η βαθμολογία θα γίνει σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα αξιολόγησης προσφορών και όσα αναφέρο-

νται στις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016: Η βαθμολογία κάθε 

κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 

Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουρ-

γικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρή-

στες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η ε-

μπορία και οι σχετικοί όροι 

25% 

2 

Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανα-

τίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατε-

θέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλε-

σης της σύμβασης 

20% 

3 Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη 15% 

4 
Οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η 

προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή περαίωσης 
10% 

5 
Η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016 
15% 

6 Η προσαύξηση του προβλεπόμενου στα έγγραφα της σύμβασης χρόνου 

εγγύησης 
15% 

 ΣΥΝΟΛΟ  100% 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργει-

ας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφι-

ους Αναδόχους η απόφασή της. 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης 

της τεχνικής προσφοράς και των λoιπώv στoιχείωv αυτής, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί 

στους συμμετέχοντες τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. 

 

                                            
3  Τα κριτήρια ανάθεσης έχουν τεθεί βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Ωστόσο, η κάθε Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να προσαρμόσει τα αναφερόμενα κριτήρια σύμφωνα με τις ανάγκες της. Το ίδιο ισχύει και για τους συντελεστές 

βαρύτητας 
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Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγη-

σης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 

βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται κατωτέρω. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό 

της στην Υπηρεσία η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 

αναδόχους η απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς θα ακολουθηθεί η 

κατάταξη των προσφορών που θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Όπου 

(α)  Κi = Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Κ της Προσφοράς i.  

(β) Ui = Σταθμισμένη Βαθμολογία  

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως περιγράφεται 

στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς . 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ και 

βάσει των διατάξεων του άρθρου. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 

στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς. 

Η διαπίστωσή της συμφωνίας της προσφοράς με τους απαράβατους όρους, όπως αυτοί ορίζονται 

από την διακήρυξη, και με τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας επι-

τροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την οποία επικυρώνει με απόφαση της η Διοίκηση της υπηρεσίας. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον 

δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 

ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Ui

Ki
=Λi
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6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-

βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1.  Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά.  

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη συνέ-

χεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

3.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) 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 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνας από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

4.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ο-

ρίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρω-

ση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλε-

πόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

 

 



 

13 

 

 

 

5.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκ-

πρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμ-

βασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ε-

νεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυ-

τής.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.  Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμε-

νο αυτής νέος προμηθευτής η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυ-

ρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτα-

σής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου 

με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του παραβόλου 

και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφα-

σης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλ-

μάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπο-

νται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πλη-

ρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσε-

ων.  
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Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο  

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή 

του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ 

του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις 

λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται 

ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υπο-

βολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου πο-

σού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα  

Αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.oagiosdimitrios.gr και 

στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελί-

δα του Νοσοκομείου. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ    

 

         Αγάπιος  Κακογιάννης                                                  Μελπομένη Τσούγκα                                                  

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το 

Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη 

διάρκεια της σύμβασης. 

                           

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ 

 

Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  

από οικονομική άποψή προσφορά, σύμφωνα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας, τιμής η  

οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα Α. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ»  
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφο-
ρές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη δια-
κήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή 
προσφορά σύμφωνα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας, τιμής η οποία εκτιμάται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του πίνακα Α. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ». 

 
 

 
 
 
 
 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ3 

 
Α/Α 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

1 
Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός 

για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινο-

τόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι 

 
25% 

 
2 

Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο 

οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που 

η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης 

 
20% 

 
3 

 
Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη 

15% 

4 Οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικα-

σία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή 

περαίωσης 

10% 

 
 

   5 
 

Η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016 

15% 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Η προσαύξηση του προβλεπόμενου στα έγγραφα της σύμβασης 

χρόνου εγγύησης 

15% 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

100% 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ –  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτί-
μηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 
προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή 
τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, 
όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
Ενδεικτικός αριθμός επεμβάσεων φακοθρυψίας: 400 επεμβάσεις 
Ενδεικτικός αριθμός επεμβάσεων βιτρεκτομής: 50 επεμβάσεις 
Στα είδη για τα οποία γίνεται αναφορά «πολλαπλών χρήσεων ή μίας χρήσης» η ποσότητα 
θα διαμορφωθεί από τον προσφέροντα για την κάλυψη του ενδεικτικού αριθμού επεμβάσε-
ων που αναφέρεται πιο πάνω και το κόστος θα διαμορφωθεί ανάλογα. 
π.χ.  
Α/Α 15. TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ Ε-
ΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 400 Ε-
ΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 
Τεμάχια 40 Χ 10 Χρήσεις : 400 επεμβάσεις φακοθρυψίας. 
Τεμάχια 400 Χ 1 Χρήση : 400 επεμβάσεις φακοθρυψίας. 
 
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

1 ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  400 

2 ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G 40 

3 ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 25G 10 

4 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 
& ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G 5 

5 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 
& ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 25G  5 

6 
ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 5 

7 
ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 25G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 5 
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8 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟ-
ΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 5 

9 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 25G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟ-
ΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 5 

10 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ-
ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 5 

11 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 5 

12 

TIP FRAGMENTATION 23G ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 50 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 

50 (ΕΠΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ) 

13 
ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η΄ 23G ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕ-
ΚΤΟΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 40 

14 
SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 
2,75 250 

15 

TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 400 ΕΠΕΜΒΑΣΕ-
ΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

400 (ΕΠΕΜ-
ΒΑΣΕΙΣ) 

16 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2 

17 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜ-
ΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2 

18 ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 

19 
CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟ 5 

20 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΜΑΛΑ-
ΚΟ ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 

21 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25G ΜΕ ΜΑΛΑ-
ΚΟ ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη, οπίσθιας υαλοειδεκτομής 
και συνδυασμένης επέμβασης: 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 
καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης. 

2. Με αντλία τύπου Venturi με δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης. 

3. Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. 

4. Με πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρμα-
της σύνδεσης του. 

5. Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές). 

6. Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές  23g και 25g. 

7. Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon. 

8. Με τρία ειδικά φίλτρα (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί) κατά της φωτοτοξικότητας της 
πηγής ενδοφωτισμού για την μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς. 

9. Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων. 

10. Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g και 25g. 

11. Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του 
endolaser από τον κυρίως, υπάρχοντα ποδοδιακόπτη. 

12. Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας 20g και 23g. 

13. Με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών. 

14. Με δυνατότητα αποθήκευσης μνημών ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη. 

15. Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση 
καταρράκτη και βιτρεκτομής. 

16. Με 2 στυλεούς φακοθρυψίας 

17. Με 2 στυλεούς φραγμοτόμους πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

1. Με κάλυμμα οθόνης 

2. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 

3. Με 2 sleeves έγχυσης (irrigation sleeves) για τομές > 2,75 

4. Με θάλαμο δοκιμών 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23g KAI 25g 

1. με σύστημα σωληνώσεων 

2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 

3. με γραμμή έγχυσης 

4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

5. με κάλυμμα οθόνης 

6. με σύριγγα από 10cc και πάνω 

7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου 

8. βιτρεοφάγος 23g ή 25g 

9. ενδοφωτισμός 23g  ή 25g 

10. 3 κάνουλες τροκάρ 23g ή 25g 

11. 3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g ή 25g 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ – ΒΙΤΡΕ-
ΚΤΟΜΗΣ 23g KAI 25g 

1. με σύστημα σωληνώσεων 

2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 

3. με γραμμή έγχυσης  

4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

5. με κάλυμμα οθόνης 

6. με σύριγγα από 10cc και πάνω 

7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου 

8. βιτρεοφάγος 23g ή 25g 

9. ενδοφωτισμός 23g  ή 25g 

10. 3 κάνουλες τροκάρ 23g ή 25g 

11. 3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g ή 25g 

12. Με πλαστικό θάλαμο δοκιμών 

13. Με 2 sleeves έγχυσης (irrigation sleeves) για τομές 2,4 έως 2,75 
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Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα παραχώρησης Οπτικού εξαρτήματος (ισοδύναμο ΒΙΟΜ ή 
EΙBOS) που προσαρμόζεται στο χειρουργικό μικροσκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, 
για την διενέργεια των βιτρεκτομών. 

 
 Οι ανωτέρω προδιαγραφές αναρτήθηκαν στο σχετικό σύνδεσμο για χρονικό 
διάστημα επτά (7) ημερών, ήτοι από 14-9-2017 έως και  20/9/2017, μέσα στο οποίο 
οι ενδιαφερόμενοι, αφού έλαβαν γνώση, είχαν την δυνατότητα να υποβάλλουν τυχόν 
παρατηρήσεις επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές συντάχθηκαν 
από την αρμόδια επιτροπή.  
     Σε εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας (1η δημόσια διαβούλευση) η εταιρία  
AΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε υπέβαλλε το από 20-9-2017 
 (αριθμ.πρωτ.νοσοκ.11479/21-9-2017 έγγραφό της) το οποίο επισυνάπτεται. 

Αφού λάβαμε υπόψη το έγγραφο της  παραπάνω εταιρίας συντάξαμε το παρακάτω κείμενο το ο-
ποίο  αναρτήθηκε  για επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες στο σχετικό σύνδεσμο και έχει ως εξής: 

«Αναφορικά με την διαδικασία της 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών 

του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά 
συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας – υαλοειδεκτομών (CPV 33132000-2) 
για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.990,00€ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την συμ-
φερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ υπέ-
βαλλε το από 20-9-2017 (αριθμ.πρωτ.νοσοκ.11479/21-9-2017 έγγραφό της) το οποίο αφού μελετήσα-
με συντάξαμε το παρακάτω κείμενο: 

 
Η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ προτείνει στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού «την διενέργεια νέας διαβούλευσης με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του διαγωνισμού με αρ. διακ. 002/2017, που ματαιώθηκε επειδή δεν είχε σαφείς ποσότητες και είχε 

αναγραφή εμπορικών ονομασιών, που και πάλι θα απέκλειαν τον ανταγωνισμό». Ο διαγωνισμός 

002/2017 ματαιώθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω4Γ94690Β1-

ΩΟΙ), διότι «οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δεν είναι σαφείς και μπορεί να παρερμηνευ-

τούν και καθώς είναι αναγκαία η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, ώστε να αποφευχθεί η 

οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου από την διακήρυξη αριθμού 

οφθαλμολογικών επεμβάσεων, προτείνει ομόφωνα την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με 

αρ. διακ. 002/2017 και την επαναπροκήρυξή του με σαφείς – συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγρα-

φές». Άρα η παρατήρηση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ότι οι ποσότητες 

δεν ήταν σαφείς δεν ισχύει και επίσης ότι υπήρχαν εμπορικές ονομασίες, οι οποίες θα απέκλειαν 

τον ανταγωνισμό, καταρρίπτεται διότι υπήρξαν δύο προσφορές, οι οποίες και οι δύο αξιολογήθη-

καν ως τεχνικά αποδεκτές. Η επιτροπή συνέταξε τις νέες προδιαγραφές που τέθηκαν σε διαβού-

λευση με γνώμονα την σαφήνεια των προδιαγραφών, αλλά και των ποσοτήτων ώστε να 

υπάρχει κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού οφθαλμολογικών επεμβάσεων. 

Επίσης η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αναφέρει ότι «σε συνέχεια των νέων 

τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν προς διαβούλευση και οι οποίες είναι δυνατόν να καλυφθούν 

μόνο από ένα μηχάνημα αποκλείοντας έτσι τον ανταγωνισμό». Τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να 

αξιολογηθούν από την Επιτροπή διότι δεν προσδιορίζεται σαφώς ποια είναι τα σημεία τα ο-

ποία καλύπτονται μόνο από ένα μηχάνημα αποκλείοντας έτσι την ίδια και τον ανταγωνισμό γε-

νικότερα. 
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Επίσης η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αναφέρει: «στην διακήρυξη θα πρέπει 

να καθορίζονται με σαφήνεια οι ποσότητες των ζητούμενων ειδών, αν θα απαιτείται να είναι μιας 

χρήσης ή πολλαπλών (βασικό αίτιο ένστασης του διαγωνισμού που ματαιώθηκε) και σε περίπτωση 

που μια εταιρία δεν μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως, λόγω συσκευασιών, θα πρέπει η επιπλέον 

ποσότητα να δύναται να παρασχεθεί δωρεάν». 

Οι διαβουλευόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν με εξαιρετική σαφήνεια τις ποσότητες των 

ζητούμενων υλικών, είτε είναι μιας χρήσεως, είτε είναι πολλαπλών χρήσεων, έχοντας λάβει υπ’ ό-

ψιν τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, από την διενέργεια προηγούμενων δια-

γωνισμών και μάλιστα με σαφές παράδειγμα, ώστε να είναι επιτεύξιμος ο απαιτούμενος αριθ-

μός των οφθαλμολογικών επεμβάσεων, τόσο της φακοθρυψίας, όσο και της βιτρεκτομής.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω  προτείνουμε την 2η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών χω-

ρίς καμία αλλαγή και αναμένουμε σαφείς  τοποθετήσεις. 

 

Αναφορικά με την διαδικασία της 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγρα-
φών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υ-
λικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας – υαλοειδεκτομών (cpv 
33132000-2) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.990,00€ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατα-
κύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, έγιναν παρατηρήσεις από την εται-
ρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, με το από 2/10/2017 με αρ. πρωτ. 11910 έγγραφό 
της, το οποίο επισυνάπτεται. 

Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

«Σχετικά με τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ»: 

Όπως προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016 δύναται το νοσοκομείο να καθορίσει κριτήρια με συντε-
λεστές βαρύτητας στο κάθε ένα από αυτά, όπως και έγινε. Σε αυτά τα έξι κριτήρια οι προσφορές θα 
αξιολογηθούν με βάση ότι προβλέπει ο Ν. 4412/2016 στο άρθρο 86 παρ. 11 και 13. Και στα έξι 
κριτήρια θα βαθμολογηθούν οι τεχνικές προσφορές των εταιριών και δεν θα διαφοροποιηθεί ο 
τρόπος βαθμολόγησης στα κριτήρια με Α/Α 1, 2 & 3. 

«Σχετικά με τον πίνακα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» η εταιρία AΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟ-
ΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε κάνει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 

«Στον Α/Α 6 ζητείται ενδοδιαθερμία 23G συμβατή με το συνοδό εξοπλισμό. Η εταιρία μας δεν δια-
θέτει ενδοδιαθερμία 23G, αλλά 25G, είδος δηλαδή που ζητείται στον Α/Α 7. Ως γνωστόν η ενδοδι-
αθερμία 25G προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των χειρουργών, καθώς είναι λεπτότερη από αυτήν 
των 23G». 

Η Επιτροπή κάνει αποδεκτή την παρατήρηση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ-
ΒΕ και προτείνει η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής: 

«Α/Α 6. ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G  Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟ» Τμχ. 10. Παράλληλα προτείνει την κατάργηση του Α/Α 7. 

 

«Στον Α/Α 12 ζητείται tip fragmentaition 23G. Η εταιρία μας δεν διαθέτει. Αντιθέτως διαθέτει 20G, 
προϊόν που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους χειρουργούς – χρήστες του μηχανήματος σε 
πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο. Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής: “Tip 
fragmentation 23G Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 50 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ”». 
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H Επιτροπή κάνει αποδεκτή την παρατήρηση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ-
ΒΕ και προτείνει η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής: 

«Α/Α 12. TIP FRAGMENTATION 20G Ή 23G ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 50 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΤΡΕ-
ΚΤΟΜΗΣ». 

 
«Στους κωδικούς Α/Α 16 & Α/Α 17 η εταιρία ΑΛΚΟΝ  προτείνει στις τεχνικές προδιαγραφές να 
προστεθεί το “Σύστημα πλύσης αναρρόφησης μιας ή πολλαπλών χρήσεων”, προκειμένου να επι-
τραπεί η συμμετοχή περισσότερων εταιριών». 

 
Η Επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την παρατήρηση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ, διότι δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν συστήματα πλύσης αναρρόφησης μιας χρήσης με 
συστήματα πολλαπλών χρήσεων, διότι προφανώς θα έχουν μεγάλη διαφορά τιμής ως ανόμοια υ-
λικά. Ο μη διαχωρισμός των υλικών σε μιας χρήσης και πολλαπλών χρήσεων ήταν ο βασικός λό-
γος ακύρωσης του προηγούμενου διαγωνισμού και γι’ αυτό η Επιτροπή προκειμένου να επιτραπεί 
χωρίς κωλύματα η συμμετοχή περισσότερων εταιριών ζητεί και των δύο ειδών πλύσεις – αναρρο-
φήσεις. 

«Σχετικά με τις προδιαγραφές του μηχανήματος» η εταιρία AΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ 
Α.Ε.Β.Ε κάνει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 

 «Όσον αφορά τον Α/Α 4, αναφέρεται ότι θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης 
του μηχανήματος. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με ποιόν τρόπο θα εκτιμηθεί». 
 
Η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης έχει την δυνατότητα 
να βαθμολογήσει τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος από 100 έως 120 
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθ. 86 παρ. 13. Άρα ανάλογα θα εκτιμηθεί – βαθμολογη-
θεί η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του μηχανήματος. 
 

 «Όσον αφορά τον Α/Α 5 η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε προτείνει η προδια-
γραφή να διαμορφωθεί ως εξής: “Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστοςν 
2.500κοπές)” Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα περισσότερων κοπών». 
Η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης κάνει αποδεκτή την πρόταση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑ-
ΜΠΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και προτείνει η τεχνική προδιαγραφή του μηχανήματος – συνο-
δού εξοπλισμού στον Α/Α 5 να διαμορφωθεί ως εξής: 
«Α/Α 5. Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές). Θα εκτι-
μηθεί η δυνατότητα περισσότερων κοπών». 
 

 «Όσον αφορά τον Α/Α 6, η εταιρία AΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε προτείνει η προδια-
γραφή να διαμορφωθεί ως εξής: “Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23G και 
25G. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα χρήσης πακέτων μικρότερων GA”. 
Η Επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την πρόταση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛ-
ΛΑΣ ΑΕΒΕ, διότι όλα τα ζητούμενα  υλικά και οι προδιαγραφές τους είναι προσαρμοσμένες 
στις τομές 23G & 25G και κάτι τέτοιο θα ήταν εκ του περισσού και ανώφελο. 
 

 «Όσον αφορά τον Α/Α 8, η εταιρία AΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε προτείνει η προδια-
γραφή να διαμορφωθεί ως εξής:  “Με ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής 
ενδοφωτισμού για την μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς προκειμένου να 
επιτραπεί η συμμετοχή περισσότερων εταιριών”». 
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Η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης κάνει αποδεκτή την πρόταση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑ-
ΜΠΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και προτείνει η τεχνική προδιαγραφή του μηχανήματος – συνο-
δού εξοπλισμού στον Α/Α 8 να διαμορφωθεί ως εξής: 
«Α/Α 8. Με ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας των πηγών ενδοφωτισμού για 
την μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς». 
 

 «Όσον αφορά τον Α/Α 11, η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε αναφέρει: «παρα-
καλούμε όπως  “να διευκρινισθεί με ποιόν τρόπο θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του 
endolaser από τον κυρίως υπάρχοντα ποδοδιακόπτη”». 
Η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης έχει την δυνατότητα 
να βαθμολογήσει τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος από 100 έως 120 
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, αρθ. 86, παρ. 13. Άρα ανάλογα θα εκτιμηθεί – βαθμολογη-
θεί η δυνατότητα λειτουργίας του edolaser από τον κυρίως υπάρχοντα ποδοδιακόπτη. 
 

 «Όσον αφορά την προδιαγραφή “θα εκτιμηθεί η δυνατότητα παραχώρησης Οπτικού εξαρ-
τήματος (ισοδύναμο BIOM ή ΕΙΒΟS) που προσαρμόζεται στο χειρουργικό μικροσκόπιο ό-
ταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βιτρεκτομών” η εταιρία  
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε  αναφέρει «Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με ποιόν 
τρόπο θα εκτιμηθεί». 
 
Επειδή το οπτικό εξάρτημα (ισοδύναμο BIOM ή ΕΙΒΟS), που θα προσαρμόζεται στο χει-
ρουργικό μικροσκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βιτρεκτομών είναι 
απαραίτητο, και δεν υπάρχει η δυνατότητα από το ίδρυμα προμήθειάς του, η Επιτροπή 
προτείνει την τροποποίηση του όρου αυτού  και την διαμόρφωσή του ως εξής: 
«η μειοδότρια εταιρία θα πρέπει μαζί με το μηχάνημα – συνοδό εξοπλισμό να παρα-
χωρήσει οπτικό εξάρτημα (ισοδύναμο BIOM ή ΕΙΒΟS) που θα προσαρμόζεται  
στο χειρουργικό μικροσκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βι-
τρεκτομών. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ». 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών θα διαμορφωθεί ως εξής:  

 

                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

1 ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 400 

2       ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G 40 

3     ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 25G 10 

4 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G 
5 

5 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 25G 
5 

6 
ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ 

ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
10 

7 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
5 

8 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 25G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
5 

9 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ-

ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
5 

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ- 5 
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ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

11 

TIP FRAGMENTATION 20G Ή 23G ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ-
ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 50 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΤΡΕ-
ΚΤΟΜΗΣ 

50 (ΕΠΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ) 

12 
ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η΄ 23G ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟ-

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
40 

13 
SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 

2,75 
250 

14 

TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 400 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

400 (ΕΠΕΜ-
ΒΑΣΕΙΣ 

 
15 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

2 

16 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑ-

ΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
2 

17 ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 

18 
CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙ-

ΣΜΟ 
5 

19 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 

ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5 

20 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 

ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5 

 

 

Και οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος θα διαμορφωθούν ως εξής: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη, οπίσθιας υαλοειδεκτομής και 
συνδυασμένης επέμβασης: 

Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, καταρράκτη και 
συνδυασμένης επέμβασης. 

Με αντλία τύπου Venturi με δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης. 

Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. 

Με πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσής 
του. 

Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές). Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα 
περισσότερων κοπών. 

Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23g και 25g. 
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Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon. 

Με ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας των πηγών ενδοφωτισμού για την μέγιστη δυνατή 
προστασία του αμφιβληστροειδούς 

Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων. 

Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g και 25g 

Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του endolaser από 
τον κυρίως,  υπάρχοντα ποδοδιακόπτη. 

Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας 20g και 23g. 

Με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών. 

Με δυνατότητα αποθήκευσης μνημών ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη. 

Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και 
βιτρεκτομής. 

Με 2 στυλεoύς φακοθρυψίας 

Με 2 στυλεούς φραγμοτόμους πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation). 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

Με κάλυμμα οθόνης 

Με κάλυμμα τραπεζιδίου 

Με 2 sleeves έγχυσης(irrigation sleeves) για τομές ≥ 2,75 

Με θάλαμο δοκιμών 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23g ΚΑΙ 25g 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ – ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23g 
KAI 25g 

14. με σύστημα σωληνώσεων 

15. με 2η γραμμή αναρρόφησης 

16. με γραμμή έγχυσης  

17. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

18. με κάλυμμα οθόνης 

19. με σύριγγα από 10cc και πάνω 

20. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου 

21. βιτρεοφάγος 23g ή 25g 

22. ενδοφωτισμός 23g  ή 25g 

23. 3 κάνουλες τροκάρ 23g ή 25g 

24. 3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g ή 25g 

25. Με πλαστικό θάλαμο δοκιμών 

26. Με 2 sleeves έγχυσης (irrigation sleeves) για τομές 2,4 έως 2,75 

 

 

1. με σύστημα σωληνώσεων. 

2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 

3. με γραμμή έγχυσης 

4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

5. με κάλυμμα οθόνης 

6. με σύριγγα από 10cc και πάνω 

7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου 

8. βιτρεοφάγος 23g ή 25g 

9. ενδοφωτισμός 23g ή 25g 

10.  3 κάνουλες τροκάρ 23g ή 25g 
 
11.  3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g ή 25g. 
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H  μειοδότρια εταιρία θα πρέπει μαζί με το μηχάνημα – συνοδό εξοπλισμό να παραχωρήσει 
οπτικό εξάρτημα (ισοδύναμο BIOM ή ΕΙΒΟS) που θα προσαρμόζεται στο χειρουργικό μικρο-
σκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βιτρεκτομών. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

Η μειοδότρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο σύμβουλο για την 
εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στις επεμβάσεις βιτρε-
κτομής. Θα εκτιμηθεί η άμεση διαθεσιμότητά του για την υποστήριξη επεμβάσεων βιτρεκτομής 
όταν ζητηθεί από το νοσοκομείο.  

 

 

 

                                                             Η επιτροπή  

 

                                                       1.   Δημήτριος   Τσακπίνης 

 

                                                       2.    Άννα Πραϊδου  

 

                                                       3.    Γιαννούλα Βαβίλη 
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                                        ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

          1. Να φέρει ένδειξη  CE   και  ISO. 

          2. Να έχει οδηγίες  χρήσης  στα ελληνικά ή αγγλικά . 

           ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εκπαίδευση προσωπικού : Αφορά την πλήρη εκπαίδευση των ιατρών χειριστών και τεχνικών. 

Η εκπαίδευση να γίνει χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το ίδρυμα. Να αναφερθεί ο 

χρόνος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας : Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το προσφερόμενο να είναι 

τουλάχιστον για (1) έτος.  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα υπολογίζεται από την 

ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής παραλαβής του μηχανήματος από την αρμόδια επιτρο-

πή. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας η εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για 

την καλή λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το ίδρυμα ε-

κτός του αναλωσίμων. Επίσης την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και 

των υλικών συντήρησης. (service, kit. κ.λ.π.). 

3.  Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί, η δυνατότητα προσωρινής    αντικατάστασης της συ-

σκευής (σε περίπτωση βλάβης και μέχρι την αποκατάστασή της) με ίδιου τύπου μηχάνημα, χωρίς 

καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου και ανεξάρτητα από το χρόνο εγγύησης. 

4.Παροχή ανταλλακτικών : ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την παροχή ανταλλακτι-

κών για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος τουλάχιστον για ένα (1) έτος. Η ανάλογη δέ-

σμευση θα γίνεται με κατάθεση έγγραφης βεβαίωσης της εταιρίας ή του μητρικού κατασκευαστι-

κού οίκου για την αξιολόγηση της προσφοράς. 

5.Να κατατεθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το εργοστάσιο 

        κατασκευής, για τους ειδικούς που θα πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση  

        των χρηστών και  για τους τεχνικούς του σέρβις που έχουν ειδικευτεί στο  

        προσφερόμενο     μηχάνημα και να δηλωθεί η διεύθυνση του σέρβις.  

        Το ίδιο ισχύει και   για συνεργαζόμενο συνεργείο. 

6.Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την εγκατάσταση 

του μηχανήματος με δική ευθύνη και με δικό του ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο καθώς και παράδοση 

των service & operation Manual του μηχανήματος. 

7.Παραλαβή μηχανήματος : Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολου-

θήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγ-

ματοποιηθεί η εκπαίδευση των χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμα-

στικής λειτουργίας θα γίνει η οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος.  

8.Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να απαντηθούν σημείο προς σημείο στο φύλλο συμμόρφω-

σης, με ποινή απόρριψης, ενώ θα πρέπει να θεμελιώνονται-αποδεικνύονται μέσω προσπέκτους 

και πιστοποιητικών του κατασκευαστή τα οποία θα συνοδεύουν την προσφορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

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

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με 

Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της 

στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………                           για την προμήθεια  

………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορ-

ρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολι-

κά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-

ον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρε-

σίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ ……………………………. 

 

Προς Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκ-

κλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πο-

σού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υπο-

χρέωση μας, υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….με  

Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την  προμήθεια 

……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

…………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

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

τέλος χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
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                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, νόμιμα εκ-

προσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα κα-

λείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… 

ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία 

με την επωνυμία ……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του  Νοσοκομείου σύμ-

φωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγρα-

φόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………………………………………  

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του 

Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την……………..………..… έως 

την………………………………    Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμε-

νο αυτής νέος προσφέρων η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 
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2.2.  Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε ………….. ημέρες από την διαβίβα-

ση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των 

υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,, τα οποία θα πρέπει 

να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα 

και ευθύνη του Προμηθευτή.  

2.3.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του 

Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, 

κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

2.4.  Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, 

συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να 

παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της 

καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα 

προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του 

Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής 

2.5.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης 

τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o 

Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ 

αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε 

ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά 

από αίτησή του. 

3.2.  Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.3.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

3.4.  Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με 
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έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209  του Ν.4412/2016.  

3.5.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως 

μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του προμηθευτή,  τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία 

που ορίζει το άρθρο αυτό. 

3.6.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

3.7.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  

τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με 

χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμ-

βασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, 

όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

5.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών  και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις 

αρίθμ. Πρωτ. ………………………………………………………………………….αναλήψεις 

υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 

τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομι-

κών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

5.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

5.5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

5.8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείυ και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του 

Ν. 4412/2016.. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
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5.9. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

i. ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλ-

λου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 

36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

ii. ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατά-

ξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-

κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

iii.  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο    προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 

4%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, 

ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού. 

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υ-

παλλήλων του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, 

υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση 

του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έ-

στω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο 

στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

7.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το ανα-

φέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε 

περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να ε-

πικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων.  
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7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγ-

γράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπό-

σπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι 

διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

9.1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδει-

κτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 

της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. 

αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστο-

ποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτή-

σεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί 

την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 

προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

9.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 

αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

9.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

………….  διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν απο-

κλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με 

τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσο-

κομείο έλαβε δύο (2) αντίγραφα, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

 

 



 

39 
 

39 

 

 

 

Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών σε ποσότητες και τιμές όπως αυτές φαίνονται στην 

προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδι-

κασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμ-

φισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτο-

ντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221908 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 

Τ.Κ.546 34 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ.ΚΩΣΤΕΝΙΑΝ 

- Τηλέφωνο: 2313322329 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agdim-prom@3ype.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετι-

κού CPV):ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ (CPV: 33192000-2) 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρ-

χει): ΕΠ 002/2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗ-

ΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατά-

στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 

άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφό-

σον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-

κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μι-

κρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ απο-

κλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομι-

κός φορέας είναι προστατευόμενο εργα-

στήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προ-

γραμμάτων προστατευόμενης απασχόλη-

σης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονε-

κτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας εί-

ναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλο-

γο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φο-

ρέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-

ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέ-

ρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περί-

πτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώ-

στε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι-

στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρε-

τε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίση-

μο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληρο-

φορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες 

Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευ-

θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δε-

δομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυ-

τή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδι-

κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμε-

νους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-

φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή-

κοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-

χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκο-

πούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικα-

νότητες άλλων οικονομικών φορέων προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επι-

λογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθο-

ρίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκ-

προσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομι-

κός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οι-

κονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να ανα-

θέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινό-

μενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 

σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδί-

κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποι-

ουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική α-

πόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξα-

κολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-

χεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-

σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 

έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 

της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικα-

στική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-

χεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυ-

τοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

καν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-

χρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-

σης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-

νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, α-

ναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγ-

γυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγ-

γελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργα-

τικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-

ποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποια-

δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτή-

των, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσί-

ας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συ-

νέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβα-

ρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθε-

σης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επι-

χείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προη-

γούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη κα-

ταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-

βαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-

ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-

τές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-

στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμι-

το τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληρο-

φορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθε-

σης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανη-

τικές πληροφορίες που ενδέχεται να επη-

[] Ναι [] Όχι 
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ρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που α-

φορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομι-

κός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υπο-

χρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κρι-

τηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-

γής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμέ-

νος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής32; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικο-

νομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου ορ-

γανισμού για να έχει τη δυνατότητα να πα-

ράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα ε-

γκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέ-

ας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα δια-

σφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδο-

θεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμ-

μορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανο-

μένης της προσβασιμότητας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινί-

στε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 

να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστη-

μα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδο-

θεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμ-

μορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινί-

στε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 

να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστή-

ματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 



 

53 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κα-

νόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες α-

νταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρ-

μοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικο-

νομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων δι-

ατίθενται ηλεκτρονικά33, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι34 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]35 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χω-

ρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγ-

γράφων που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιο-

λογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν37. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγ-

γραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυ-

ποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της δια-

δικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύ-

πο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύ-

κλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 

Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμά-

των της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και κατα-

πολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 

μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

33 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


