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  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                
  ΓΙΟΙΚΗΗ 3εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ                          
  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ)                                
  ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
 «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ -Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»  
  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ«Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»  
                           ------------  
 

 

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ   010/2017 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΣΡΙΧΝ (3) ΠΡΟ-
ΒΟΛΔΧΝ ΜΔ ΓΟΡΤΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΑΙΘΟΤΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΘΔΙΗ ΓΑΠΑΝΗ €45.000,00 ΜΔ ΦΠΑ, ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ 
ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ 
ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ (ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ)       

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ  

ΣΙΜΗ  

(ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ) 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑ-
ΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

  30 -1-2018 , ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ   ΚΑΙ  ΧΡΑ 14:00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧ-
ΝΙΜΟΤ 

   31 -1-2018, ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ  ΚΑΙ  ΧΡΑ 10:00 
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ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»  

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΚΧΓΙΚΟ CPV                            33162100-4 

ΚΧΓΙΚΟ NUTS                               ΔL 522 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 
                              €36.290,32 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 

ΦΠΑ 
                              €45.000,00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜ-

ΓΗ 
                              17 -1-2018 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

1. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ (ΜΔΡΟ  Α΄) 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄) 

5. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄)  

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσ-

ληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

1.2 Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο  Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τ-

γείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.4 Σνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιιν-

ληνο –Νέα εηαηξηθή κνξθή- ήκαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρύζκηζε Θεκάησλ λαπηηιί-

αο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, Μέξνο Γεύηεξν, Νέα εηαηξηθή κνξθή: Η-

δησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ) 

1.5 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξν-

πνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
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1.6 Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7 Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014) Πξνζαξκνγή ζην εζληθό δίθαην ηεο 

Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε 

ζέζπηζε δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμύ ησλ θξα-

ηώλ−κειώλ, αλζξώπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακόζρεπζε − Ρπζ-

κίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθώο Τπνβνεζνύκελε Αλαπαξαγσγή θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο.  

1.8 Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξν-

κεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)  

 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ΄αξηζκ. 730ε  /10263/23-8-2017 (ΧΟΦ84690Β1-ΞΤΘ) αλάιεςε ππνρξέσ-

ζεο  δέζκεπζεο πίζησζεο. 

2.2. Σελ ππ΄αξηζκ.   16ε /ζέκα  14ν /  25-08-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιί-

νπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2.3 Σελ ππ΄αξηζκ.  23ε/ζέκα 27ν/ 13-12-2017 απόθαζε   ηνπ Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ 

πεξί επηθύξσζεο ηνπ πξαθηηθνύ ζύληαμεο  ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηα-

γσληζκνύ (κεηά από δεκόζηα δηαβνύιεπζε). 

 

                                                        ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

πλνπηηθό (πξόρεηξν) δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ,  
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξν-
ζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηώλ (3) 
πξνβνιέσλ κε δνξπθόξνπο γηα ηξεηο (3) ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο πξνϋπνινγηζζείζεο 
δαπάλεο €45.000,00 κε ΦΠΑ, θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)       
 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ  31-1-2018, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 10:00, ζηελ  
αίζνπζα  ηνπ γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», 
από αξκόδηα επηηξνπή.   
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 ΜΔΡΟ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηεο  νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»  πξνζθνξά  

εληόο ηεο πξνζεζκίαο.  

 Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξν-

ζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηεο νξγαληθήο κν-

λάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ, Γηεύζπλζε Διέλεο Εσγξάθνπ 2,  

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο 2313 322329 κέρξη ηελ 30-1-2018, εκέξα Σξίηε θαη  ώξα 

14:00(κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη).  

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία 

κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ  

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 
Σν ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο είλαη δηαζέζηκν  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νξγαληθήο κνλάδαο Ννζν-
θνκείνπ www.oagiosdimitrios.gr θαη κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα ην θαηεβάζνπλ ρσξίο 
θόζηνο. 

ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟ-

ΦΟΡΧΝ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 

 α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 

 β) ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) ζπλεηαηξηζκνί 

 δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ 

 Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 

ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζύκβαζε εθόζνλ ε ιήςε ν-

ξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

2. Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4412/2016 ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα θαη ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέ-

λν θάθειν, ζε δύν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 

γ Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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3. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζύκθσλα 

κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

 Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο):  

 
      α. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

 

β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,  

εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:  

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη 

απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα ην ζύλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα πξσηόηππν θαη ην δεύηεξν απιό θσηναληίγξαθν. Πην ζπγθεθξηκέ-

λα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπόθξηζε-

παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηόζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξα-

θέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο όζν θαη ηα ζπλππνβαιιόκελα pro-

spectus (ηερληθά θπιιάδηα) ή δηθαηνινγεηηθά, ώζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκε-

ληθή αμηνιόγεζε. 

2. Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεη-

θλύνπλ ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο δηαθήξπμεο,  (π.ρ. δήισζε ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθό CE θ.ι.π.) θαζώο 

θαη άιια ππάξρνληα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ηθα-

λόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηθαλόηε-

ηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (π.ρ. Παξαδόζεηο, 

πκβάζεηο, Βεβαηώζεηο Καιήο Δθηέιεζεο θ.ά.). 

3. Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) ε 

πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, β) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεη-

δηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ηερληθά κέζα, θηι.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, 

γ) όια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα,  

δ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εκε-

ξώλ θαη ε) ην ρξόλν παξάδνζεο ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ. 

4. Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντόλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θα-

ηαζθεπαζηήο, ππνρξενύηαη επηπξνζζέησο λα δειώλεη πξνο ηνλ θνξέα όηη ν 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθό πξντόλ, 

έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πε-

ξίπησζε θαηαθύξσζεο.    
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Σε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ όγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνύλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

 

γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζε-

ηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ 

ην έλα πξσηόηππν θαη ην δεύηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθν-

λνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απόξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

 Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα δνζνύλ ζε επξώ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη 

αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ ηεο αλα-

γξαθόκελεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή ν-

ινγξάθσο.  Θα δνζεί ηηκή γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, όπσο απηά πεξηγξά-

θνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β’. 

 ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξύλζεηο επί 

ησλ θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ ηεο αλαγξαθόκελεο 

ηηκήο αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο  ππό πξνκή-

ζεηα είδνπο, ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή από ηελ Τπε-

ξεζία. 

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό ζην νπνίν 

ππάγνληαη ηα ππό πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.  

 Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νιν-

θιήξσζε ηεο ζύκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ 

ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ πξν-

ζθεξόκελνπ αληίηηκνπ ησλ εηδώλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ θαη ηελ απνπιεξσ-

κή ηνπο.  

 

ύκθσλα κε ηα άξζξα 13 & 14 ηνπ Ν.3918/2-3-2011, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδη-

θαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσ-

ξηζηή ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ θαη ηνλ Α/Α 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην πιη-

θό δελ παξαθνινπζείηαη από ην ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ απηό ζα δειώλεηαη ζε 

ππεύζπλε δήισζε. Πξνζθνξέο αλώηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα α-

πνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.1 

 

 

 

                                            
1 Στην περίπτωση των διαγωνισμών που παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
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 Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

1. Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή επηθπξσ-

κέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκ-

θσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. 

2. Σα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιελη-

θή θαη επηθπξσκέλα από ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηα-

θξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. Σηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δη-

θαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε 

κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα α-

ληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014 

3. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν,  

άιισο  επηθέξνπλ θπξώζεηο.  

 

5. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθν-

ξηώλ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσλη-

δόκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηώλεη επ’ απηώλ ηελ έλ-

δεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα» ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 

4412/2016. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλν ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξε-

ζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Δθόζνλ έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο 

σο εκπηζηεπηηθέο, ιόγσ ύπαξμεο ηερληθνύ ή εκπνξηθνύ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δή-

ισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λόκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. ε αληίζεηε πεξί-

πησζε ζα δύλαηαη λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη ινηπνί δηαγσλη-

δόκελνη. Σν δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξώλ άιισλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ αζθείηαη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ π.δ. 

28/2015 (Α'34).  

6. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απόξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξν-

ζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξ-

κόδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη θαηά ηνλ έ-

ιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζώζεηο νη νπνίεο ηελ θαζη-

ζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

7.  Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127  

ηνπ Ν.4412/2016  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέ-

ξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 

κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ 

όξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηη-

θώλ, νη  δηαγσληδόκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κόλν όηαλ απηέο δεηνύληαη από αξκό-

δην όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηόπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζί-

αο,  (ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016).  Από ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο  
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παξέρνληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο πνπ αλα-

θέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθό αίηεκα από ην αξκόδην όξγα-

λν. 

8.  Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα  120  

εκεξώλ    από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη γηα ην ρξόλν 

πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν 

ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη 

ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κνλνκεξώο, κεηά 

από απόθαζε ηνπ Γ., πξηλ από ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) 

κελώλ. Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, κε ηε ζύκθσλε 

γλώκε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από 

ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε 

δηαθήξπμε. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθέξνληεο ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ 

παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρώξα ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

9. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

Ηζνδύλακεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμύ 

δύν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξόλησλ. Αλ νη ηζνδύλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηη-

κή ή ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλά-

δνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδύλακεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ ζπιινγηθνύ νξ-

γάλνπ θαη παξνπζία απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο ηζνδύλακεο, κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 

βαζκνινγία, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ 

ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

10. Πξνζθνξέο αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζόζνλ 

απνηεινύλ όιεο απαξάβαηνπο όξνπο. 

11. Σα δεηνύκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ 

δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. Ζ 

παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ,, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρώξν 

πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή. Ζ 

παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ζα δηελεξγείηαη από Δπηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνύην ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο 

παξάδνζεο, ηζρύνπλ ηα πξόζηηκα θαη νη θπξώζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ 

Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ 

 

1.  Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη δεκόζηα από ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνύ (Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ). 

2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε. 

     3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζώο θαη νη θάθεινη ησλ ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ, κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο. 

3.2. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθώv πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή. 

3.3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβαίλεη 

ζηελ θαηαρώξεζε όζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθό ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο. 

4. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθώv πξνζθνξώλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ επηθύξσζε ηνπο από ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθώv πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη, εθόζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απόθαζεο απόξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ή εθόζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ 

θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε από ηπρόλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

6. Απηνί πνπ δηθαηνύληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 

ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ζπκκεηαζρόλησλ ζην δηαγσληζκό, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ 

πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
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ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 

1.  Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξώ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο λόκηκεο 

θξαηήζεηο, εθηόο ηνπ αλαινγνύληα ΦΠΑ. 

2. Οη ηηκέο δεζκεύνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη ζε 

ηπρόλ παξάηαζε απηήο. 

3.  Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

4. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν ή ζηνπο πξνζθέξνληαο ησλ νπνίσλ νη πξνζθν-

ξέο είλαη απνδεθηέο κε βάζε ηνπο θαζνξηδόκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε 

δηαθήξπμε νπζηώδεηο όξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

2. Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ζα απνζηαιεί ζηνλ ή ζηνπο πξνζθέξνληαο ε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

3.  Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα 

πξνζέιζεη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 

πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη 

πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. Ο 

ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ 

κήλαο από ην ζπλνιηθό ρξόλν ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.  

4.  ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησ-

ηνο από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέ-

εη από απηήλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεηά από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο, ελώ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν θπξώζεηο.  

5.  Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη 

λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ, δεζκεύνληαη όηη, ζε όια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θα-

ηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη όηη 

ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνύλ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο 

ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  
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ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

   Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, από ηελ ππνγξαθή ηεο, 
   κέρξη   νινθιήξσζεο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7ν  

ΔΝΣΑΔΙ 

Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη 

ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε. Γηα ηνπο ιόγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

πνζνύ ίζνπ κε ην έλα  επί ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Σν 

πνζνζηό ηνπ παξαβόινπ θαη ην ύςνο ησλ αλσηέξσ πνζώλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδν-

ληαη κεηά από έθδνζε θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη ηνπξη-

ζκνύ, Οηθνλνκηθώλ θαη Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΧΜΗ 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξε-

καηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

Υξόλνο εμόθιεζεο: εληόο εμήληα (60) εκεξώλ, ππνινγηδόκελσλ από ηελ επνκέλε ηεο π-

πνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ζ εμόθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.). 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ησλ λόκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) 

παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Δπίηξνπν 

ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ 

δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ α-

θνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξόλνο θαζπ- 
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ζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ παξόρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή 

ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ θ.ι.π.). 

Ο Πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο:  

 πνζνζηό 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε 

άιινπ πνζνύ παξαθξαηνύκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζύκθσλα κε ηελ αξίζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 

36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

 πνζνζηό 0,06%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη 

ηνπ Ν. 4013/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 πα-

ξαγ. 2β & ην Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 

«ηξνπνπνηνύκελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Ζ 

ελ ιόγσ θξάηεζε ππόθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ 

ΟΓΑ επ’ απηνύ). 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο θόξνο εηζνδήκα-

ηνο 4%. 

 Κξάηεζε ύςνπο 0,06%, ππέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π) 

,παξ.3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ.4412/16 

 

Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ηελ Αλαζέ-

ηνπζα  

Αξρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν  

ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ζ παξνύζα δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ 

www.oagiosdimitrios.gr θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 

Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά 

από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                       Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

  

 

              Υξεζηίλα  Γαιάηζε                                         Μειπνκέλε Σζνύγθα         

 

 

                                          

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

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΠΡΟΒΟΛΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΜΔ ΓΟΡΤΦΟΡΟ 
 

1. Ο ππό πξνκήζεηα δηπιόο ρεηξνπξγηθόο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα είλαη θαη-

λνύξηνο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ακεηαρείξηζηνο, αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θα-

ηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα αζθαιείαο. 

2. Να απνηειείηαη από κία θύξηα θαη κία δνξπθόξν θεθαιή. 

3. Να δηαζέηνπλ ηόζν ε θύξηα  όζν θαη ε δνξπθόξνο θεθαιή κνλνρξσκαηηθά, 

ελόο θαη κόλν ηύπνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο θαη ηειεπηαίαο γεληάο LED, πξνο α-

πνθπγή ζθηάζεσλ επί ηνπ πεδίνπ. 

4. Να έρνπλ κέγηζηε θσηηζηηθή έληαζε ηνπιάρηζηνλ 160.000 Lux ακθόηεξνη νη 

πξνβνιείο. Ζ θσηηζηηθή ηζρύο θαη ζηνπο δύν λα θπκαίλεηαη από 30-100%. 

5. Ζ ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο θσηηζκνύ πξέπεη λα είλαη κεηαβαιιόκελε  3000-

5000 Kelvin. 

6. Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95 θαη ην R9 

γηα ην θόθθηλν ρξώκα ηνπιάρηζηνλ 85. 

7. Σν βάζνο θσηηδόκελνπ πεδίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 850mm. 

8. H δηάκεηξνο θσηηδόκελνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ πξέπεη λα είλαη ξπζκηδόκελε 

θαη 180 - 300 mm θαη γηα ηνπο δύν πξνβνιείο. 

9. Ο ρξόλνο δσήο ησλ ιπρληώλ LED πξέπεη  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50000 ώξεο. 

10.  Να ππάξρνπλ δύν αξζξσηνί βξαρίνλεο, κε κεγάιν εύξνο θίλεζεο, δπλαηό-

ηεηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη λα δύλαληαη λα ιακβάλνπλ όιεο ηηο επηζπκεηέο 

ζέζεηο. 

11.  Να δηαζέηνπλ ακθόηεξνη νη πξνβνιείο ζύζηεκα ρακεινύ πεξηβάιινληνο 

θσηηζκνύ, θαηάιιειν γηα ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

12.  Σν ζύζηεκα ησλ πξνβνιέσλ λα είλαη ζθηαιπηηθό, αθόκε θαη αλ παξεκβάι-

ιεηαη εκπόδην ζηελ πνξεία ηεο θσηεηλήο δέζκεο. 

13.  Ζ κεηαθίλεζε λα επηηπγράλεηαη κε θεληξηθή, απνζπώκελε, απνζηεηξνύκελε 

ρεηξνιαβή θαη από πεξηθεξεηαθέο ρεηξνιαβέο επί ηεο θεθαιήο ηνπ πξνβνιέ-

α. 

14.  Να δηαζέηνπλ ακθόηεξνη νη πξνβνιείο ελζσκαησκέλα επί ηεο θεθαιήο ρεη-

ξηζηήξηα ειέγρνπ ηεο έληαζεο θσηηζκνύ, ξπζκηζηηθά θνκβία ON-OFF θαη 

όισλ ησλ κεηαβιεηώλ παξακέηξσλ. 

15.  Να είλαη ρακειήο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο, όρη άλσ ησλ 70W αλά θεθαιή. 

16.  Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

17.  Να θέξεη θαηάιιειν ζρεδηαζκό ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ξνή αέξα ζε ύ-

παξμε θιηκαηηζκνύ laminar flow. 

18.  Να ππάξρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) ηνπ-

ιάρηζηνλ γηα 10 έηε.  Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη εθπαηδεπκέλνο σο πξνο ην 

πξνζθεξόκελν είδνο θαη ηθαλόο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζή 
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ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηόηε ε 

ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο ε-

ηαηξείαο γηα ηελ επίζεκε αληηπξνζώπεπζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο ζηελ 

Διιάδα.  

19. Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα παξαδνζνύλ ηα manual books, ηα πη-

ζηνπνηεηηθά κε θύιιν ζπκκόξθσζεο θαη κε αλαιπηηθέο παξαπνκπέο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

20.  Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα πιεξεί ηα πξόηππα αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη 

ζήκαλζε CE θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα δηαζέηεη ISO 13485/03 θαη ν 

πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη ΔΝ ISO 9001/00, ISO 13485/03 θαη λα πιεξνί ηελ 

Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./13485/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαι-

ιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. 

21.  Ο πξνκεζεπηήο λα απνζπλδέζεη θαη λα απνκαθξύλεη ηνπο ππάξρνληεο 

πξνβνιείο, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε ζπκθσλεκέλν ρώξν. Να εγθαηαζηήζεη 

ηνπο λένπο πξνβνιείο κε δηθή ηνπ επζύλε θαη έμνδα θαη λα ηνπο ζπλδέζεη κε 

όια ηα απαξαίηεηα δίθηπα ώζηε λα κπνξνύλ λα ηεζνύλ άκεζα ζε πιήξε ιεη-

ηνπξγία. 

22.  Ο πξνκεζεπηήο λα θάλεη εγθαίξσο απηνςία ηνπ ρώξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξνβνιέσλ, ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκεί-

νπ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηώζεη εγγξάθσο ηελ επάξθεηα ησλ ήδε αλαθεξόκε-

λσλ ππνδνκώλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

         

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………. 

(Γ/λζε νδόο- αξηζκόο Σ.Κ. fax)             

                                                         

                                                          Ζκεξνκελία  έθδνζεο…………… 

                                                                    ΔΤΡΧ 

……………………………. 

Πξνο  

Γ.Ν.Θ  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»  

 ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΚ 546 34 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ……………..….…… ΔΤΡΧ 

………….… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζην-

ιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα,  παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δη-

δήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ……….. (θαη νινγξάθσο)………………………… ζην 

νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο εηαηξεί-

αο………………………………………………………….κε  Α.Φ.Μ…………………… 

Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

από απηήλ ησλ όξσλ ηε κε αξηζκό ………………...ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα 

ηελ  πξνκήζεηα ……………………………… (αξ. δηαθ/μεο ……./………) πξνο θάιπςε αλα-

γθώλ ηνπ …………………..…….. θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν 

Φ.Π.Α. αμίαο …………..… ΔΤΡΧ απηήο.  

- Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή 

ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε  θαη ρσξίο λα εξεπ-

λεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε  πέληε (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδν-

πνίεζή ζαο.  
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- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθά-

ζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 

……………….. ή ηελ επηζηξνθή ηεο ζ΄ εκάο,  νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 

απέλαληί καο θακία ηζρύ.  

- Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό  ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκόζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο,  δελ ππεξβαίλεη ην 

όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδα 

καο.  
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                                                         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ………………….. 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα …………., νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη, αθελόο ην  

……………………………………………………,   πνπ   εδξεύεη   ζη   

………………………………, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από 

η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη 

"ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεύνπζα ζηε ………………, νδόο 

…………………………………… ΣΚ …………., ηει. …………………, ΑΦΜ 

…………………, Γ.Ο.Τ. ……………………………….   εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπείηαη   λόκηκα   από ηνλ θ. 

……………………………………… θαη ζην εμήο,  ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΠΡΟΜΖ-

ΘΔΤΣΖ". 

Έρνληαο ππόςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. …………. δηαθήξπμε. 

Γ) Σελ από ………… πξνζθνξά ηνπ δεύηεξνπ ζπκβαιιόκελνπ. 

Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζν-

θνκείνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξύρζεθε  Πξνκε-

ζεπηήο, γηα ηα αλαγξαθόκελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζπκθώλεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 1ν  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα 

……………………………………………………  

1.2. Σν ππό πξνκήζεηα πιηθό ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξα-

θέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθν-

λνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνύληαη ζην ζύλνιό ηνπο αλαπόζπαζηα 

κέξε ηεο παξνύζαο. 
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, 

ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1. Ζ ζύκβαζε ζα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, ήηνη από 

ηελ……………..………..… έσο ηελ………………………………      

2.2.  Σα δεηνύκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγόηεξν κέζα ζε ………….. εκέξεο από 

ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζν-

θνκείνπ,, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξνν-

ξίδνληαη, ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρώξν πνπ 

ζα ππνδεηθλύεηαη από ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή.  

2.3.  ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο - 

παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλώηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνύ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε 

γίλεηαη πάληνηε ππό ηελ επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 

επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε 

ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθόζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθό, θηλείηαη ε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηώηνπ. (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016) 

2.4.  Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ζα δηελεξγείηαη από Δπηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνύην ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα 

λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζόηεηαο, ηεο πνηόηεηαο 

θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 

ηνπ Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεύνπλ 

ηα πιηθά θαη, πάλησο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο 

2.5.  Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιόγηα 

πώιεζεο ηνλ αξηζκό ηεο ζύκβαζεο θαη ηνλ θσδηθό ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο 

Δ.Π.Τ.  

ΑΡΘΡΟ 3ν  

ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

3.1.  Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ 

νξγάλνπ, o Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθόζνλ δελ θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε 

ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν 

ή ην ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε κεηά από αίηεζή ηνπ. 
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3.2.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή ηελ αλάζεζε ή 

από ηελ ζύκβαζε, εθόζνλ: 

3.2.1. Σν πιηθό δελ θνξηώζεθε ή παξαδόζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζύλε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

3.2.2. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

3.4.  ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζύκβαζε, επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή   εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξώζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.5.  ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνύ ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο από ηνπο 

όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο όκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειόηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή 

ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα από απόθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 

& 209  ηνπ Ν.4412/2016.  

3.6.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνύλ - παξαδνζνύλ ή 

αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, όπσο δηακνξθώζεθε κε 

ηπρόλ κεηάζεζε απηνύ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή,  ηα πξόζηηκα 

ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηό. 

3.7.  Δθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ 

επζύλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

από ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

3.8.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη 

λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ, δεζκεύνληαη όηη, ζε όια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη 

όηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνύλ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαηά ην ζηάδην εθηέ-

ιεζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηόηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξν-

ζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, απηόο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

Οη ππνρξεώζεηο θαη νη απαγνξεύζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηόηεηαο θαηαιακβάλνπλ όια 

ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  

ΔΓΓΤΗΔΙ 

4.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-

201… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., πνζνύ ……………… επξώ, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξόλν ηζρύνο έσο ηελ επηζηξνθή 

ηεο. 
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       Η ζπλνιηθή θαηαθπξσζείζα αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε  € ………….. πιένλ  
       Φ.Π.Α.  
       Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, από ηελ ππνγξαθή ηεο, 
       κέρξη   νινθιήξσζεο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 
    4.2 .ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ  

        ηεο  ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρύνπλ ηα αθόινπζα. 
  
 
  Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο θαη πξηλ από ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπ-
εηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή εγγπεηηθή επηζηνιή 
πνζνζηνύ 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαιύπηεη 
ηελ ζπκβαηηθή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

4.3. Ζ αλσηέξσ εγγύεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνύ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ 

θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρόλ απαηηήζεσλ κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

4.4. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ό,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ νη-

θεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά από θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή από ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηελ ηηκή ησλ εηδώλ, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

5.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ  θαη ππό ηνλ όξν όηη δελ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδώλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο 

πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή 

ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αξίζκ. Πξση. 

………………………………………………………………………….αλαιήςεηο 

ππνρξέσζεο θαη δεζκεύζεηο πίζησζεο, ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ ηηκνινγίσλ θαη ππό ηνλ όξν όηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

άιισλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

5.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ. 

5.4. Υξόλνο εμόθιεζεο: εληόο εμήληα (60) εκεξώλ, ππνινγηδόκελσλ από ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από ηνλ πξνκεζεπηή. 

5.5. Ζ εμόθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην θαη 

ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.). 

5.6. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ.  
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5.7. ε πεξίπησζε πνπ ε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ησλ λόκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-

2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΑΡΥΧΝ».  

5.8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 

από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Δπί-

ηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ,  

 

β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμύ ηνπ 

Ννζνθνκείπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο 

θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηνπ Ν. 

4412/2016.. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ 

νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ παξόρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θ.ι.π.). 

5.9. Ο Πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο  

i. πνζνζηό 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη 

θάζε άιινπ πνζνύ παξαθξαηνύκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζύκθσλα κε ηελ αξίζκ. 

ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 

3580/2007. 

ii. πνζνζηό 0,06%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

βάζεη ηνπ Ν. 4013/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν 4072/2012 άξ-

ζξν 38 παξαγ. 2β & ην Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 375 «ηξνπνπνηνύκελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσ-

καηηθήο ζύκβαζεο. Ζ ελ ιόγσ θξάηεζε ππόθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιέ-

νλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνύ). 

iii.  Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν    πξνβιεπόκελνο θόξνο εη-

ζνδήκαηνο 4%. 

iv.         Κξάηεζε ύςνπο 0,06%, ππέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ 

(Α.Δ.Π.Π) παξ.3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ.4412/16 

 

Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

Πέξαλ ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ηηο εμήο εηδηθέο π-

πνρξεώζεηο, σο πξνο όηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ: 

α) Να κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνύ. 

β) Να πξνθπιάζζεη ην πιηθό από νπνηαδήπνηε πξόθιεζε δεκηάο, νθεηιόκελεο ζε ππαηηηό-

ηεηα ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηξίησλ πξνζώπσλ ή ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (π-

γξαζία, ζθόλε, ππεξβνιηθή δέζηε θ.ι.π.). 
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ΑΡΘΡΟ 7ν  

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θόξησζε - 

παξάδνζε ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Χο 

αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησ-

ζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζύλε-

ζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέ-

ζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.  

7.2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κέζα 

ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβε ρώξα ην γεγνλόο πνπ ζπληζηά 

αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απα-

ξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέ-

ηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιόγνπ αλσηέξαο 

βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ.  

7.3. Γεγνλόηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδύλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηό-

ηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο αλσηέξαο βίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο. Σξνπνπνίεζε απηώλ κπνξεί λα γίλεη 

κόλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από πξνεγνύκε-

λε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Έρνπλ πιήξε ζπκβα-

ηηθή ηζρύ θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεη-

ληαη ζηνπο όξνπο απηήο, α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνύ, β) ε ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερλη-

θά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9ν  

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

9.1.  Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο (ή θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο, εθόζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή 

θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεξώλ 

ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο, επηιύεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξό-

λνπ γελέζεώο ηεο, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν 

Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζύλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά ε-

ληόο εύινγνπ ρξόλνπ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδώζεη απόθαζε επί ηεο αηηήζε-

σο κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ  
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          απνδερζεί ηελ απόθαζε ηνπ Γ.., ηόηε νπνηνδήπνηε από ηα κέξε δηθαηνύηαη λα εη-

ζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

9.2.  Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρε-

ηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απν-

θιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

9.3.  Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη όξνη ηεο ππ’ α-

ξηζ. 010/2017 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη νη πεξί πξν-

κεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηά-

μεσλ απηώλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ 

απνξξένπλ από ηηο ζπλαθείο κε ηε ζύκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηεο 

ινηπήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 ε επηβεβαίσζε όισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε ηξία (3) όκνηα αληί-

γξαθα, ηα νπνία,  αθνύ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, εθ 

ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε δύν (2) αληίγξαθα, ελώ ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπ-

ηήο. 

Αθνινπζεί θαηάζηαζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζε πνζόηεηεο θαη ηηκέο όπσο απηέο θαί-

λνληαη ζηελ πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 Γηα ην Ννζνθνκείν  ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 (Τπνγξαθή)  (Τπνγξαθή) 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

Γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 
αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221908 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2, ΘΔΑΛΟΝΗ-
ΚΖ , Σ.Κ.546 34 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Μ.ΚΧΣΔΝΗΑΝ 
- Σειέθσλν: 2313322329 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: agdim-prom@3ype.gr 
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηη-

θνύ CPV):ηξεηο (3) πξνβνιείο κε δνξπθόξνπο  (CPV: 33162100-4)                           ) 
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξ-
ρεη): 010/2017 

 
 
 
 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 
Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα εγθαηά-
ζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, αλαθέξεηε 
άιινλ εζληθό αξηζκό ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 
Αξκόδηνο ή αξκόδηνη2 : 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπ-
αθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 
 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νη-
θνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»4 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλε-

θηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 

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

[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάιν-

γν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θν-
ξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό 

(π.ρ. βάζεη εζληθνύ ζπζηήκαηνο 
(πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο πα-
ξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπ-
κπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζ-
κό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξί-

πησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πη-
ζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέ-

ξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζε-
κν θαηάινγν5: 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη 
όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιε-
ξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ε-
λόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρε-
ηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκ-

βαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εη-

ζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ 
ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ 

ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπ-
ζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηα-
δηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από 

θνηλνύ κε άιινπο6; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιε-
θόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθε-
θαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζή-

θνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκε-

ηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 

 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθν-

πνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 
Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ7  
ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθα-
λόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξν-

θεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επη-
ινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θα-

ζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε 

έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λν-
κίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερλη-
θέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, 
ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβά-
ζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθν-
λνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκ-

θσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδε-
ηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαη-
ηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλα-

ζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο ζε 
ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεη-
λόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηό ηεο 

ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηα-
δίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθα-
ζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ16 ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επν-
πηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξν-

ζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ παξα-
ηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθα-
ζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ ν-

πνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απν-
θιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλ-

ζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]17 
Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθα-
ζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 

έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο 
ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδη-

θαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιόγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 
[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλ-

ζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]19 
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζε-
θαλ21: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιη-
ζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνη-
λσληθήο αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα θαη 
ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηε-

ζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξό-

θεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ ππν-
ρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απόθα-
ζεο; 

- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 
εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο α-
ζθάιηζεο πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκε-
λσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο 
ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηα-
βνιή ηνπο ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧ-
ΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξ-
ζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξ-
ζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσλη-
θήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλα-

θέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθ-
δνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγει-
καηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθε-
ξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ην-
κείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ25; 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ α-
πνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηα-
δήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο26 : 

α) πηώρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξη-

ζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξην-

ηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 
Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο 

ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζί-
αο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξ-
γίαο ππό απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο27  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζν-
βαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα28; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιε-
ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκ-
θσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε 

ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσλη-
ζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιε-
ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιό-
γσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία α-

λάζεζεο ηεο ζύκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επη-
ρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν αλακεηρζεί 
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύ-

λαςεο ηεο ζύκβαζεο30; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβα-
ξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα31 θαηά 

ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβα-

ζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέην-
ληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο πα-
ξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξό-
κνηεο θπξώζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιε-
ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα επηβε-
βαηώζεη όηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξν-

θνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσ-
ζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ 
ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απ-
ηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπ-
ζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θν-

ξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε α-
ζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθά-
ζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέ-
ηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέ-
ξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο πα-
ξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

[] Ναη [] Όρη 
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λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο απνθάζεηο 
πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή 

ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, 
όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηιν-
γήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγε-

γξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζηελ 
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηα-

ζήο32; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-

θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νη-
θνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνύ γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρώξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-

θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξόθεηηαη θαη 
δειώζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθόο θν-
ξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηε-

ζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο 

πνπ βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα πξό-
ηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξη-
λίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ 
λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-

θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο 

πνπ βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα ζπ-
ζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξη-
λίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ 
λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ηα ζπζηή-
καηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηα-

ρείξηζεο: 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςε-
θίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ 
ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηά-

ζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη 
από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απν-
δεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκη-

ζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθα-
ζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξί-
ζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζ-
κνύ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθόινπζν ηξό-

πν: 
Δθόζνλ δεηνύληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν νη-

θνλνκηθόο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα 
έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηη-
θά ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά33, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 

[] Ναη [] Όρη34 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]35 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα 
κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλε-

πεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ 
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη36, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαην-
ινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέ-

ινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ37. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγ-

γξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τπ-

πνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δη-
αδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό 

ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 
 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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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.  


