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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Κ. Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΛΟΣ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41 

Ρόλθ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54635 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS ELL 522 

Τθλζωωνο 2313 308154 

Φαξ 2310 207426 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promitheies@gennimatas- thess.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Μπαρμποφτθ Σταματία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gennimatas-thess.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Νοςοκομείο  και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (ΝΡΔΔ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)   Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτουσ εξισ Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ: 68078 (Α) και 68079 (Β) 

β)       Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr και από το Γραωείο 
Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου ςτο τθλζωωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται 
παραπάνω.   

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27, 121 και τισ λοιπζσ 
ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ του ΒΛΒΛΛΟΥ Λ του Ν.4412/16, και ςφμωωνα με τα παρακάτω παραρτιματα 
που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Γ.Ν.Κ. «Γ. 
Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ». 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
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Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κωδικό Αρικμό Εξόδων (ΚΑΕ):1311 και ζχουν 
εκδοκεί οι ςχετικζσ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, 
ΑΔΑ: Ω9ΚΓ46904Κ-ΜΣ2 και ΩΥΛΡ4690Β1-Η0Θ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια του είδουσ «ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΡΙΡΕΤΕΣ) 
και ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ) για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» CPV:38437000-7.         

Σφμωωνα με το νζο διαμορωοφμενο προχπολογιςμό και Ρρογραμματιςμό προμθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν Υγείασ του ζτουσ 2018, θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
71.671,3009€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 88872,4131€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 
Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο  
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςωοράσ, αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από θλεκτρονικό δθμόςιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνιςμό ςε δφο επιμζρουσ ςυςτθμικοφσ διαγωνιςμοφσ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ ςτον κακζνα ωσ ακολοφκωσ:  

1. για τα είδθ του ςυςτθμικοφ 68078 (Α), θ ανάκεςθ κα γίνει ανά είδοσ ςτον/ςτουσ προμθκευτζσ 
που κα προςωζρει/προςωζρουν, τθ χαμθλότερθ τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςωερόμενα 
από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ – απαιτιςεισ τθσ προμικειασ,   

2. για τα είδθ του ςυςτθμικοφ 68079 (Β), θ ανάκεςθ κα γίνει ςε ζνα προμθκευτι για όλα τα είδθ 
τθσ ομάδασ, που κα προςωζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτθ ςυνολικι αξία με τθν προχπόκεςθ ότι τα 
προςωερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ – απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ.  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

Των διατάξεων, όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

- του Ν. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ΡΔ 39/2017 -Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ  
Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΦΕΚ Α   64/4.5.2017), 

-  τθσ ΥΑ 57654/23.05.2017 του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα: «φκμιςθ 
των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταωορϊν και Δικτφων» (ΦΕΚ Β   1781/23.5.2017), 

- τθσ ΥΑ 56902/215/26.2017 του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, με κζμα: «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ Β   1924/2.6.2017), 
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- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου και τροποποίθςθ διατάξεων του 
Ν. 4387/2016, μζτρα εωαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, 
μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, μεςοπρόκεςμο πλαίςιο 
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   74/19.5.2017), 

- το με αρ. πρωτ. 3015/08.05.2017 Απόωαςθ 31/2017 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7Θ10ΞΤΒ-
ΟΚΞ) με Κζμα «ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΑ ΟΔΘΓΛΑ 19», 

- τθν υπ'αρικ.πρωτ. 5797/25-11-2016 «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ-ΤΕΥΔ-του άρκρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 -Α 147», Κατευκυντιρια 
Οδθγία 15 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

- το υπ'αρικ.πρωτ. 5657/28.11.2016 «Εγκφκλιοσ για τθν εναρμόνιςθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραωϊν με τισ Διατάξεισ τθσ Νομοκεςίασ περί Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων» 
Ζγγραωο τθσ Ε.Ρ.Υ., * …θ Διοίκθςθ ….δεν δφναται να αξιϊνει… πλθν τθσ ςθμάνςεωσ CE… 
τθν πλιρωςθ περαιτζρω προδιαγραωϊν…+, 

- το υπ'αρικ. πρωτ. 5721/1-12-2016 «Ενθμζρωςθ για Ν. 4412/2016» Ζγγραωο τθσ Ε.Ρ.Υ. 
- τα υπϋαρικμ. πρωτ. 4972/06-10-2016, 4963/05-10-2016 και 4747/20-09-2016 ζγγραωα τθσ 

ΕΡΥ, 
- με τα οποία «….ζωσ τον κακοριςμό ωορζων διενζργειασ για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν ςε 

επίπεδο κεντρικισ δραςτθριότθτασ αγοράσ, τα δθμόςια νοςοκομεία και οι λοιποί 
δθμόςιοι ωορείσ υγείασ οωείλουν να διενεργοφν τισ προμικειζσ τουσ ...... με τισ 
διαδικαςίεσ του ν. 4412/2016» 

- του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/Αϋ/2016) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπωσ 
τροποποιθμζνοσ ιςχφει, 

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 
- του Ν. 4441/2016 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 

εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 227/06.12.2016), 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραωα 

και ςτοιχεία”,  
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 
- του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 

Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α   160/8.8.2014) 
- του Ν. 4272/2014 «Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ 

τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά 
με τθν ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για 
μεταμόςχευςθ -υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ 
Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α  145/11.07.2014), 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 
και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Κζματα”,  
- Τθν υπ’ αρικμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Τρόποσ και διαδικαςία είςπραξθσ 
και απόδοςθσ παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόωλθςθ των τιμολογίων των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ (αρ. 3 Ν.3580/ 2007), 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται ρθτά παραπάνω. 

Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Διακιρυξθ) 

- τθν αρίκμ. 12θ /28-06-2018 (Κζμα 1ο ) ΑΔΑ: ΩΦΚΞ46904Κ-ΝΔΟ Απόωαςθ του ΔΣ του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ του προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 
διαχειριςτικοφ ζτουσ 2018 του Γ.Ν.Κ. « Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ», 

- τθν αρίκμ.331θ/30-08-2018 Απόωαςθ τθσ Διοικιτριασ του Νοςοκομείου περί οριςμοφ 
τριμελοφσ επιτροπισ, θ οποία κλικθκε με τθν υπϋαρίκμ.   13558/05-09-2018 πρόςκλθςθ 
τθσ διοικιτριασ να προβεί ςτθν  επικαιροποίθςθ των αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ ςφμωωνα με 
το διαμορωοφμενο προχπολογιςμό για τθν προμικεια του εν λόγω είδουσ,  

- το από 17-09-2018 πρακτικό επικαιροποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του 
διαγωνιςμοφ τθσ αρμόδια επιτροπισ  

- τθν αρίκμ. 21θ/15-11-2018 (Κζμα 7ο) ΑΔΑ: 6ΜΣ646904Κ-ΞΜΛ Απόωαςθ του ΔΣ του 
Νοςοκομείου περί α) επικφρωςθσ του πρακτικοφ επικαιροποίθςθσ των αναγκϊν του 
νοςοκομείου Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ»  του είδουσ  
««ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΑ ΣΛΦΩΝΛΑ (ΡΛΡΕΤΕΣ) και ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ)» τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ και β) ζγκριςθσ διενζργειασ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για 
τθν προμικεια του είδουσ «ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΑ ΣΛΦΩΝΛΑ (ΡΛΡΕΤΕΣ) και ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 
(ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ)» για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Κ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 90.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.,      

- τισ υπ. άρικμ. πρωτ. 17612/06-11-2018 (ΑΔΑ Ω9ΚΓ46904Κ-ΜΣ2) και 14926/07-11-2018 
(ΑΔΑ ΩΥΛΡ4690Β1-Η0Θ) αναλιψεισ υποχρζωςθσ και δεςμεφςεισ πίςτωςθσ. 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ 

ΣΤΟ 
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙ
Α 

ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.
gov.gr 

14 Δεκεμβρίου 2018 
Θμζρα: Ραραςκευι 

 

 

14 Δεκεμβρίου 
2018 Θμζρα: 
Ραραςκευι 

 

14 
Δεκεμβρίου 
2018 Θμζρα: 
Ραραςκευι 

11 Λανουαρίου 
2019 Θμζρα: 

Ραραςκευι 

14:00:00 

17 Λανουαρίου 
2019 Θμζρα: 

Ρζμπτθ 

11:00:00 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται καταχωρθμζνο: 

1. Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 

2. Στθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι 
θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΘΔΘ ζλαβε Συςτθμικοφσ 
Αφξοντεσ Αρικμοφσ ΕΣΘΔΘΣ 68078 (Α) και 68079 (Β). 

3. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευκεί:  

1. όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

2. Στον Ελλθνικό τφπο  (Άρκ. 65, 66 Ν.4412/2016, Ν. ΦΕΚ.1716/Β/17-8-2015): 
 
Α.. ΕΡΤΑ ΘΜΕΕΣ  
Β. ΤΥΡΟΣ ΤΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
Γ. ΘΜΕΘΣΛΑ ΤΟΡΛΚΘ ΤΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
 

3. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αποςταλεί ςτουσ παρακάτω ωορείσ:  

 Εμπορικό – Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  
Α. Κεςςαλονίκθσ 
Β. Ακθνϊν 

 Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 
 Α. Κεςςαλονίκθσ 
 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

>    θ παροφςα με  αρ. 29θ/2018 Διακιρυξθ,  

> τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

> οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

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

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

β) Πταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα 
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά 
εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Α'188) (Αρ 
80,92 Ν. 4412/2016). 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 
1.Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράωων των δθμοςίων εγγράωων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ 
δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), 
για τα οποία ςυνεχίηει να υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράωων. 
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα τελευταία είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από 
τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με 
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ. 
 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράωων ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράωων, εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Ειδικότερα, όλα τα 
δθμόςια ζγγραωα που αωοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ και που κα κατατεκοφν από 
τουσ προςωζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάωραςθ 
των εν λόγω εγγράωων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταωραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 
του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταωραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υωίςταται 
ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
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Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραωα που αωοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςωζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, 
και θ μετάωραςθ των εν λόγω εγγράωων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταωραςτικι υπθρεςία του 
ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των Άρκρων 454 του 
Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταωραςτι τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ, αν υωίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.  

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που 
αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από 
το πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα "Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-
10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από Δικθγόρο κατά τθν ζννοια των Άρκρων 454 του 
Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 
τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων,  
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ.  Θ  
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν  
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ  
τθσ νομικισ μορωισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/  
Ν.4412). 
 
 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 4 του Άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, 
επί ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθωιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία κατά τα αναωερόμενα ςτθν περ. α' τθσ παραγράωου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου 
νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγραωο 4 του Άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 

5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα ωυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα 
οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι 
υποψιωιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραωι τουσ 
ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν 
ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ίςθ με το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των προςφερόμενων ειδϊν εκτόσ 
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ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα, αναγράωεται το φψοσ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογιηόμενθ επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του κάκε τμιματοσ.  

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

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Λδίωσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και  
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςωαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ 
επ’ αυτϊν. 
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 
2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι 
δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

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

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

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

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου  
αωορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

εδαωίων αωορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  
ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ 
αςωάλιςθσ. 
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Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςωάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι 
απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3  Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράωων, εωόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμωζροντοσ και ειδικά δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.   
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,  
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου. 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που 
αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

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

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

2.2.3.5. (Δεν αωορά τθν παροφςα Διακιρυξθ) Αποκλείεται, επίςθσ, προςωζρων οικονομικόσ 

ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ 

εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

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

2.2.3.7. Ρροςωζρων οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ 
αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται 
ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν απαιτείται να παρζχουν ςτοιχεία που αωοροφν ςτθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αωορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ 
που κακορίηονται ςτουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να 
προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία (π.χ. βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ, εγχειρίδια, ωφλλα ςυμμόρωωςθσ, ωυλλάδια, πιςτοποιθτικά κ.τ.λ.). O προςωζρων κα 
διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

α) να προςκομίςουν κατάλογο των παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν για προμικειεσ του  
ίδιου τφπου, κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2015,2016 και 2017, ςε Νοςθλευτικά Λδρφματα 
(Δθμοςίου  και Λδιωτικά) 

β) οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να κατακζςουν μια τουλάχιςτον 
ςφμβαςθ προμικειασ αντίςτοιχθσ με τθν προμικεια, για τθν οποία υποβάλουν 
προςωορά, των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, όπου κα αναωζρονται: α) το αντικείμενο 
(ςυνοπτικι περιγραωι) β) θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ γ) ο παραλιπτθσ τθσ υπθρεςίασ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να 
ςυμμορωϊνονται με: 

τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν 
όλεσ τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν 
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πιςτοποιθτικά διαςωάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ:  

α) Ριςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ προςωζρουςασ και τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 

β) Βεβαίωςθ τθσ αρικμ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.1348 (Βϋ 32) Υπουργικισ Απόωαςθσ «Αρχζσ και 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». 

γ) Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ των προϊόντων (CE), ςτα οποία αναγράωονται το μοντζλο και ο τφποσ 
των προςωερόμενων ειδϊν. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράωων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμωωνα με 
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόωαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράωεται, το οποίο είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν 
υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα ωσ  προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των ωυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 
από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςωοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 
ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.4- 2.2.8). 

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

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

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν 
να ιςχφουν 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι 
προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ 
άνω παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – μζλουσ (αςωαλιςτικι και ωορολογικι ενθμερότθτα) . 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν ωορολογικισ και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 
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θμεδαποφσ ωορείσ, οι οικονομικοί ωορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα 
οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εωόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

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

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

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται 
ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, το ζγγραωο 
ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι 
τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ 
οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςωοράσ. Σφμωωνα με το αρικμ. πρωτ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 ενθμερωτικό 
ζγγραωο του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ζωσ ότου καταςτεί δυνατι θ ζκδοςθ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ, οι οικονομικοί ωορείσ χρθςιμοποιοφν τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 80 
παράγραωοσ 2 του ν. 4412/2016, ζνορκθ βεβαίωςθ. 

δ) για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν 
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Β.3. (Δεν αωορά τθν παροφςα Διακιρυξθ). 

Β.4. ΔΛΑΤΘΕΛΤΑΛ ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΛΚΜΘΣΘΣ 

Β.5. ΔΛΑΤΘΕΛΤΑΛ ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΛΚΜΘΣΘΣ 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι 
του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 
θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια 
του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των 
εν λόγω οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 
λόγω κατάλογο.  

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

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ 
τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για το 
ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται ςε δφο επιμζρουσ ςυςτθμικοφσ διαγωνιςμοφσ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ ςτον κακζνα ωσ ακολοφκωσ:  

1. για τα είδθ του ςυςτθμικοφ 68078 (Α), θ ανάκεςθ κα γίνει ανά είδοσ ςτον/ςτουσ προμθκευτζσ 
που κα προςωζρει/προςωζρουν, τθ χαμθλότερθ τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςωερόμενα 
από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ – απαιτιςεισ τθσ προμικειασ,   

2. για τα είδθ του ςυςτθμικοφ 68079 (Β), θ ανάκεςθ κα γίνει ςε ζνα προμθκευτι για όλα τα είδθ 
τθσ ομάδασ, που κα προςωζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτθ ςυνολικι αξία με τθν προχπόκεςθ ότι τα 
προςωερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ – απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

(ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ) 

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, 
ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι 
Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι 
που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 
910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραωισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, 
θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςωερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ. 

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα 
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αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ 
τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τον ν. 4250/2014. 
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 
πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ 
από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι 
υπογραωι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραωα των πρωτοτφπων. 

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

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορωι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ 
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ 
παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

ΝΑ ΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΑΡΟ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΥΡΟΛΟΓΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΡΟΣΟ ΤΘΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 
ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ. 

γ) νομιμοποιθτικά ζγγραφα & παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ 
ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ 
των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του 
Ραραρτιματοσ  Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά (υλικό 
τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά ωυλλάδια, prospectus κλπ.), από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ 
των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ., βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Ρρζπει να περιλαμβάνει περιγραωι του προςωερόμενου 
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είδουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ, κακϊσ επίςθσ και τισ παρεχόμενεσ από τον υποψιωιο 
υπθρεςίεσ.  

Ο ςωραγιςμζνοσ ωάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράωου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα 
ςτοιχεία του ωακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςωορά» και ςε ζντυπθ μορωι, 
περιζχει διαβιβαςτικό ζγγραωο ςτο οποίο κα αναωζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα 
δικαιολογθτικά που κα είναι ςυρραμμζνα και αρικμθμζνα κατά ωφλλο με ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Σε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςωοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του 
μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν ςτον ωάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε 
ςωραγιςμζνο ωάκελο), με τθν ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ 
λοιπζσ ενδείξεισ του ωακζλου. 

 Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςωοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμωανίηονται 
οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμωάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων 
όπωσ «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςωοράσ. 

Τα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά ωυλλάδια (Prospectus), που δφναται να 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι ι άλλθ γλϊςςα (Ν. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι ψθωιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται, από Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθωιακά υπογεγραμμζνθ από τον οικονομικό ωορζα, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι προδιαγραωζσ και τα λοιπά ςτοιχεία των εν λόγω ωυλλαδίων ταυτίηονται 
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν ωυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ ι ότι 
είναι τα επίςθμα τεχνικά ωυλλάδια (Prospectus), του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. Τα 
ανωτζρω τεχνικά ωυλλάδια επειδι είναι ψθωιακά υπογεγραμμζνα είτε από τον καταςκευαςτικό 
οίκο, είτε από τον οικονομικό ωορζα βάςει τθσ ανωτζρω Υ.Δ., εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ 
προςκόμιςισ τουσ ςε ζντυπθ μορωι. 

 

Ο ωάκελοσ τθσ  Τεχνικισ Ρροςωοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα : 

• Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράωεται: 

Α) θ χϊρα καταγωγισ του/των προςωερόμενων προϊόντων και 

Β) εωόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το προϊόν, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα 

καταςκευάςει το προςωερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του, ι όταν οι 

προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν ςε δικι τουσ επιχειρθματικι 

μονάδα, διλωςθ τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ θ οποία κα καταςκευάςει το προςωερόμενο 

προϊόν κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

 

• Βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου με τθν οποία να δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ προμικειασ τθσ εκάςτοτε  εταιρείασ που κα κατακυρωκεί, τόςο ωσ προσ τθν ποςότθτα 
όςο και ωσ προσ τθ χρονικι διάρκεια αυτισ. 

 

• Ριςτοποίθςθ από τον καταςκευαςτικό οίκο όπου κα αποδεικνφεται θ δυνατότθτα τθσ 
εκάςτοτε εταιρείασ που κα κατακυρωκεί, να τθριςει τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ που ορίηει ο 
καταςκευαςτισ, ςχετικά με τθν άρτια ωφλαξθ, αποκικευςθ, διανομι και επιςτροωι του 
προϊόντοσ ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ. 
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• Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με τθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι: 

1. θ προςωορά ςυντάχκθκε ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ 
ζλαβα γνϊςθ και όλα τα ςτοιχεία που αναωζρονται ςτθν προςωορά είναι ακριβι, 

2. αποδζχομαι ανεπιωφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ, 

3. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ 
τα ςτοιχεία και τισ πλθροωορίεσ των υπόλοιπων προςωορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και 
αποτελοφν κατά διλωςθ τουσ εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

4. θ προςωορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 

5. διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

• Τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 2.2.6 και 2.2.7 κα πρζπει να προςκομιςτοφν ςτο 
φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

 

• Στθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτα ςυνθμμζνα αρχεία, επιςυνάπτεται και το 
ςυνοδευτικό αρχείο excel- «Ρίνακασ Ανάλυςθσ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ», το οποίο  κα 
ςυμπλθρωκεί, κα μετατραπεί ςε pdf, κα υπογραωεί ψθωιακά και κα ανζβει ςτο ΕΣΘΔΘΣ (αωορά 
θλεκτρονικι υποβολι). 

Συγχρόνωσ, το ςυγκεκριμζνο αρχείο κα πρζπει να κατατεκεί ςε θλεκτρονικό αρχείο CD ι      

memory stick  (ςε μορωι excel) τθσ Τεχνικισ προςωοράσ τουσ (χωρίσ τιμζσ) ςτον (υπο)ωάκελο  

με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» (αωορά το ωυςικό ωάκελο που  

κα αποςταλεί ςτο Νοςοκομείο). Για τα είδθ τα οποία δεν προςωζρονται από τον Οικονομικό  

Φορζα δε κα διαγράωονται οι αντίςτοιχεσ γραμμζσ του ωφλλου excel, αλλά κα παραμζνουν  

κενζσ. 

Στα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςωερκζντων ειδϊν, να αναγράωονται απαραίτθτα οι κωδικοί 
των προϊόντων του καταςκευαςτικοφ οίκου (ref). Επίςθσ οι κωδικοί ΕΚΑΡΤΥ και GMDN για όςα 
υλικά υπάρχουν. 

Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο πίνακασ ςυμμόρωωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςωορά, 
ςυμπλθρωμζνοσ ςφμωωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιωιοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει: 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ», περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί 
όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ 
απαντιςεισ. 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθωίου Αναδόχου 
που ζχει τθ μορωι ΝΑΛ/ ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι πλθρείται ι όχι από τθν 
προςωορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου 
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χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςωορά. Απλι κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ 
πλιρωςθσ τθσ προδιαγραωισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραωι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιωιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ 
αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραωισ, απαιτείται 
ςυμμόρωωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο ςφμωωνα με τθν παροφςα. 
Ρροςωορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραωεί θ ςαωισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ 
προςωοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 
αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραωζσ των ειδϊν, των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου 
διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναωορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ 
κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθωίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα 
Συμμόρωωςθσ.  

4. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει 
να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραωοσ 4, 
κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό ωυλλάδιο ι ςτθν αναωορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
τεκμθριϊνει τθ ςυμωωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραωοσ του Ρίνακα 
Συμμόρωωςθσ, ςτθν οποία καταγράωεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραωι (π.χ. Ρροδ. 4.18) 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 

 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΛ   

  ΝΑΛ   

  ΝΑΛ   

 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να 
υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 
Στα περιεχόμενα του ωακζλου τθσ τεχνικισ προςωοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 
εμωανίηονται οικονομικά ςτοιχεία.  
Τυχόν εμωάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςωοράσ. 
 
Σα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του προςφζροντοσ 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf. και προςκομίηονται (με 
διαβιβαςτικό) κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι, εκτόσ των εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
> Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που 
δεν φζρουν ψθφιακι υπογραφι απορρίπτονται. 
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> Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ 
προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. 
>   Προςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα   απορρίπτονται. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα τθσ διακιρυξθσ: 

Θ ΤΛΜΘ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΔΛΝΕΤΑΛ ΣΕ ΕΥΩ (€) ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 

i. Θ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΦΩ   
ii. Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 

προςωορά, ο προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορωι pdf. 

iii. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ 

iv. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 

v. Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 
102 του ν. 4412/2016. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςωερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται 
να παρζχουν αυτά. 
Επιςθμαίνεται επίςθσ, ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν κα πρζπει να είναι ίςεσ ι 
χαμθλότερεσ των τιμϊν που καταγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ. Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ 
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται  ποια είναι θ τιμι τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ 
ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 
αναφζροντασ τον ςχετικό κωδικό παρατθρθτθρίου για κάκε είδοσ. Στθν περίπτωςθ που 
είδοσ/θ δεν είναι καταχωρθμζνο/α ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. να υποβλθκεί 
υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται ότι δεν υπάρχει το είδοσ 
καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ  
προςφοράσ, με ποινι απόρριψθσ. 

Στθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτα ςυνθμμζνα αρχεία, επιςυνάπτεται και το ςυνοδευτικό 
αρχείο excel- «Ρίνακασ Αναλυτικισ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», το οποίο  κα ςυμπλθρωκεί, κα 
μετατραπεί ςε pdf, κα υπογραφεί ψθφιακά και κα ανζβει ςτο ΕΣΘΔΘΣ (αφορά θλεκτρονικι 
υποβολι). Συγχρόνωσ, οφείλουν να εςωκλείςουν CD ι memory stick με το αρχείο excel (ςε 
μορφι excel) τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τουσ (με τιμζσ) ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ 
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«Οικονομικι Ρροςφορά» (αφορά το φυςικό φάκελο που κα αποςταλεί ςτο Νοςοκομείο). Για 
τα είδθ τα οποία δεν προςφζρονται από τον Οικονομικό Φορζα δε κα διαγράφονται οι 
αντίςτοιχεσ γραμμζσ του φφλλου excel, αλλά κα παραμζνουν κενζσ ι με αξία μθδενικι. 

Θ Επιτροπι διενζργειασ μπορεί να ηθτιςει διευκρινιςεισ επί των οικονομικϊν προςωορϊν και οι 
Οικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να ανταποκρικοφν εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν 
επομζνθ του ςχετικοφ μθνφματοσ που κα λάβουν μζςω του Συςτιματοσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα 
τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 
είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν 
τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. 
(Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςωορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ. γ τθσ 
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παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά» τθν Ρζμπτθ 17 Ιανουαρίου 2019 και ϊρα 11:00 πμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  ωάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςωορϊν. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςωορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο 
οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και 
τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω 
όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςωζροντεσ για 
τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςωορά ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι 
εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των 
υποβλθκειςϊν προςωορϊν, είτε του αποωαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ 
διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςωορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των 
ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςωερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόωαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςότιμεσ προςωορζσ. Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ 
κατωτζρω ενιαία απόωαςθ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται 
τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 
Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

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

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε 
(15) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράωονται 
ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν 
υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι.  
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςωράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ 
του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ 
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

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

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραωα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι 
οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί 
να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 
κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για 
διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
(παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016). Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 
ανάδοχο.  
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Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα που 
ζχει υποβάλει αποδεκτι προςωορά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόωαςθ αναωζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμωωνα με τθν επόμενθ παράγραωο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραωο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και 
από τισ αποωάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράωου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ 
απόωαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςωορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.  

Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

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

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
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γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει 
τα ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

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

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

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

Το φψοσ του παραβόλου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, των ειδϊν για τα οποία ζχει υποβάλει προςφορά ενϊ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 
600€. 

Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςωυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 
του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. α του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. β του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 
περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 
απορρίπτει τθν προςωυγι με απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςωυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ 
από τθν ΑΕΡΡ. 

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

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
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αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία 
ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

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

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

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

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

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 
 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

 4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εωόςον το (α) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ, το (α) οποίο (α) 
ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ 
που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 
του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν ζχει 
δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ανακζτει 
οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπεργολαβικά ςε τρίτο ωυςικό ι 
νομικό πρόςωπο, εωόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό ςτθν προςωορά του. 

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ 
θ οποία ορίηεται με απόωαςθ τθσ Α.Α.. 
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4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Πλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ κα είναι ςε 
ΕΥΩ. Θ πλθρωμι κα υλοποιείται αωοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ 
αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Θ πλθρωμι κάκε τιμολογίου κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του και μζςα ςε εξιντα (60) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν κάκε τμθματικι παρεχόμενθ υπθρεςία, αωοφ υπογραωοφν τα 
ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ .  

 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμωωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ για τθν προμικεια των ειδϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι 
δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά ι εκτελζςει τισ εργαςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 
χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 . 
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί  με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ 
του αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

- ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

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

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. 
Επί τθσ προςωυγισ, αποωαςίηει το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόωαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε ωφςεωσ διοικθτικι 
προςωυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ, μζςα 
ςτον χρόνο παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτισ αποκικεσ των Νοςθλευτικϊν 
Μονάδων ι ςτο χϊρο που κα τουσ υποδειχκεί από το γραωείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ωορζα με ζξοδα, ευκφνθ και μζριμνα του Αναδόχου. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ ςτον Ανάδοχο τθσ ανωτζρω εγγράωου παραγγελίασ από το νοςοκομείο, 
από αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό 
και κα εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τo ςχζδιο ςφμβαςθσ. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμωωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
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Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα 
του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράωωσ εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με 
τον τρόπο  που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται άμεςα με τθν προςκόμιςι τουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ 
και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον 
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 
4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζωεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και 
τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 

Δεν αωορά τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
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ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

         Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ, ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν δείγματα, κα πρζπει να τα 
προςκομίςουν εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ του αιτιματοσ που κα 
λάβουν μζςω του ςυςτιματοσ. Κατά τα άλλα ιςχφουν τα όςα προβλζπει το άρκρο 214 του 
ν. 4412/2016.  

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

Δεν αωορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν αωορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.8 Ραραλαβι – απόςυρςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ 

Δεν αωορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

 

                                                                             Θ ΔΛΟΛΚΘΤΛΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

 

                                                                                      ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΔΟΥΣ ««ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΑ ΣΛΦΩΝΛΑ (ΡΛΡΕΤΕΣ) ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ 

ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ)» με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ με CPV:38437000-7 κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά  αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ  (χαμθλότερθ τιμι). 

Συνολικι δαπάνθ 71.671,3009€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 88872,4131€ με Φ.Ρ.Α.. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  - ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ 

(ΡΙΡΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ. (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ) 

ΑϋΟΜΑΔΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΓΕΝΝΘΜ. 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΓ.ΔΘΜ. 

Συνολικι 
ποςότθτα  

Συνολικι 
Αξία Ειδϊν 
Χωρίσ ΦΡΑ ΦΡΑ 

Συνολικι 
Αξία Ειδϊν 
με ΦΡΑ 

1 

ΡΛΡΕΤΑ ΜΕΤΘΣΕΩΣ ΡΛΑΣΤΛΚΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΘ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΟΥΣ ΕΝΠΣ 5ml- 
Ριπζτεσ πλαςτικζσ με ωίλτρο 
μιασ χριςθσ των 5ml 
αποςτειρωμζνεσ ανά μία 

0,2661 50   50 13,3065 

24% 
16,5000 

2 

ΡΛΡΕΤΕΣ PASTEUR Ρλαςτικζσ με 
ενςωματωμζνο πουαρ 
(παςτεράκια) μιασ χριςθσ 3ml ι 
ιςοδφναμα-Ρουαρ πλαςτικά 3ML 

0,0109 4000   4000 43,5484 

24% 
54,0000 

3 

ΣΤΥΛΕΟΛ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ (ΑΝΑ ΕΝΑΣ)-
Βαμβακοωόροι ςτυλεοί ξφλινοι 
ςυςκευαςία του ενόσ, 
αποςτειρωμζνοι 

0,0190 10000 7000 17000 322,1774 

24% 
399,5000 



47 

 

4 

ΣΩΛΘΝΑΛΟ RIA ΡΛΑΣΤΛΚΟ 5ml 
12χιλ Χ 75 χιλ ι ΛΣΟΔΥΝΑΜΑ-
Σωλθνάρια πλαςτικά από 
πολυςτερζνιο διαωανι RIA των 
5ml 

0,0057 20000 10000 30000 171,7742 

24% 
213,0000 

5 

ΚΑΛΥΡΤΛΔΕΣ ΜΛΚΟΣΚΟΡΛΟΥ 
22χ22mm ΥΨΘΛΘΣ 
ΚΑΚΑΟΤΘΤΑΣ-Καλυπτρίδεσ των 
22x22 

0,0050 30000   30000 150,0000 

24% 
186,0000 

6 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ 
ΔΛΡΛΑ ΤΟΧΛΣΜΕΝΕΣ 
ΕΣΜΛΛΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛ ΑΡΠ ΤΛΣ ΔΥΟ 
ΡΛΕΥΕΣ 76x26cm 

0,0274 30000 30000 60000 1.645,1613 

24% 
2.040,0000 

7 

ΜΛΚΟΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΤΑΚΕΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 
ΤΩΝ 10ml 

64,5161 2 1 3 193,5484 

24% 
240,0000 

8 

ΜΛΚΟΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΤΑΚΕΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 
ΤΩΝ 100ml 

64,5161 2   2 129,0323 

24% 
160,0000 

9 

ΜΛΚΟΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΤΑΚΕΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 
ΤΩΝ 200ml 

64,5161 1 1 2 129,0323 

24% 
160,0000 

10 

ΜΛΚΟΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΤΑΚΕΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 
ΤΩΝ 250ml 

64,5161 1   1 64,5161 

24% 
80,0000 

11 

ΜΛΚΟΡΛΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΤΑΚΕΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΛΨΘ ΥΓΧΟΥΣ 
ΤΩΝ 500ml 

64,5161 1   1 64,5161 

24% 
80,0000 
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12 

ΔΟΧΕΛΑ ΧΩΣΕΩΝ ΓΥΑΛΛΝΑ ΜΕ 
ΚΑΡΑΚΛ ΕΜΒΑΡΤΛΣΟΜΕΝΑ ΧΩΛΣ 
ΚΑΛΑΚΛ- 

7,2581 5   5 36,2903 

24% 
45,0000 

13 
ΦΛΑΛΕΣ ΓΥΑΛΛΝΕΣ ΚΩΝΛΚΕΣ ΤΩΝ 
500ml 

4,5000 6   6 27,0000 

24% 
33,4800 

14 
ΧΟΝΟΜΕΤΑ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ (0-
60) 

4,4893 6 5 11 49,3820 

24% 
61,2337 

15 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ ΣΤΥΛΕΟΛ 
ΞΥΛΛΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΟΥ ΕΝΠΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ 

0,0565 10000 1000 11000 620,9677 

24% 
770,0000 

16 

ΚΜΚΟΛ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ ΡΛΑΣΤΛΚΟΛ 
ΤΩΝ 10ml ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ 
ΑΝΑ 10ml 

0,0190 12000 4000 16000 303,2258 

24% 
376,0000 

17 

ΔΟΧΕΛΑ ΓΛΑ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΑ ΟΥΩΝ 
ΜΕ ΚΑΡΑΚΛ ΤΩΝ 100ml 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 

0,0583 1500 1000 2500 145,7661 

24% 
180,7500 

18 

Τρυβλία petri ςτρογγυλά από 
πολυςτερζνιο, αποςτειρωμζνα, 
διαωανι, ολόκλθρα διαμζτρου 
9cm, 12 τεμαχίων 

0,7137 7000 2250 9250 6.601,8145 

24% 
8.186,2500 

19 

Τρυβλία petri ςτρογγυλά από 
πολυςτερζνιο, αποςτειρωμζνα 
διαωανι, διχοτομθμζνα, 12 
τεμαχίων 

0,0721 7000 2500 9500 684,9194 

24% 
849,3000 

20 

Κερμόμετρα για κλιβάνουσ-
υδατόλουτρα-καταψφκτεσ από -
10 βακμοφσ C εωσ 110 βακμοφσ 
C 

3,1210 3   3 9,3629 

24% 
11,6100 

21 

Μικροπιπζτεσ αυτόματεσ 
ςτακεροφ όγκου με αυτόματθ 
απόρριψθ  ρφγχουσ των 20 μl 

0,0685 1   1 0,0685 

24% 
0,0850 
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22 
φγχθ αυτόματων πιπετϊν 
κίτρινα 

0,0039 55000 10000 65000 251,6129 

24% 
312,0000 

23 φγχθ αυτόματων πιπετϊν μπλε 0,0044 50000 5000 55000 243,9516 

24% 
302,5000 

24 

ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΚΩΝΛΚΑ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΥ ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΤΩΝ 
10ml 

0,0168 20000 20000 40000 670,9677 

24% 
832,0000 

25 Σωλθνάρια αιμολφςεωσ γυάλινα 0,0145 10000   10000 145,1613 

24% 
180,0000 

26 

Στατϊ ςωλθμαρίων πλαςτικά για 
κωνικά ι κοντόχοντρα 30 και 50 
κζςεων 

2,9839 20   20 59,6774 

24% 
74,0000 

27 

Σωλθνάρια μικρά ΚΑΘΝ 
πλαςτικά με ετικζτα και καπάκι 

0,0348 2500   2500 86,8952 

24% 
107,7500 

28 Καλυπτρίδεσ των 22x22 0,0050   20000 20000 100,0000 
24% 

124,0000 

29 
Καλυπτρίδεσ των 24x24 υψθλισ 
κακαρότθτασ 

0,0074 2000   2000 14,8387 

24% 
18,4000 

30 Χρονόμετρα εργαςτθρίου χειρόσ 10,0806 1   1 10,0806 

24% 
12,5000 

31 

Αντικειμενοωόρεσ πλάκεσ 
τρoχιςμζνεσ εςμιρθςμζνεσ 

0,0173 7000   7000 120,8065 

24% 
149,8000 

32 Διθκθτικό χαρτί 40x40cm 0,0479 15 13 28 1,3413 

24% 
1,6632 

33 Ραραωιλμ ρολλό 6,2777 50 13 63 395,4977 
24% 

490,4172 

34 

Ηϊνθ περίδεςθσ με ατομ. 
κλείςιμο-άνοιγμα για αιμολθψία 

3,7015 40 15 55 203,5843 

24% 
252,4445 

35 

Τριχοειδι για μικροαιματοκρίτεσ 
μθ  θπαρινιςμζνα 

0,0092   2500 2500 22,9839 

24% 
28,5000 

36 
Φιάλεσ γυάλινεσ κωνικζσ των 300 
ml 

3,3710   3 3 10,1129 

24% 
12,5400 

37 

Μπατάκια αιμολθψιϊν 
αιμοςτατικά (hansaplast) 

0,0242 7000   7000 169,3548 

24% 
210,0000 

38 
Ρλαςτελίνεσ για 
μικροαιματοκριτεσ 

1,7742   2 2 3,5484 

24% 
4,4000 

39 

Ριπζττεσ αυτόματεσ ςτακεροφ 
όγκου με απόρριψθ 
ρφγχουσ   1000μl 

64,5161 2 1 3 193,5484 

24% 
240,0000 



50 

 

40 Κεδρζλαιο (ωιάλθ 250ml) zeiss 158,7097 1 2 3 476,1290 

24% 
590,4000 

41 

ΛΑΣΤΛΧΟ ΡΕΛΔΕΣΕΩΣ 
ΑΛΜΟΛΘΨΛΑΣ (Latex) ΛΑΣΤΛΧΟ 
ΡΕΛΔΕΣΘΣ (ΡΛΑΚΕ) (ΜΘΚΟΣ 
45cm - ΡΛΑΤΟΣ 2,5cm) ΓΛΑ 
ΑΛΜΟΛΘΨΛΕΣ.  ΑΡΠ LATEX-FREE 
ΣΥΝΚΕΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ 

0,4465 30   30 13,3935 

24% 
16,6080 

42 
υγχοι για αυτόματθ πιπζτα 
(άςπρο) 

0,0750   5000 5000 375,0000 

24% 
465,0000 

43 
Σωουγγαράκια εγκλίςεωσ 
βιοψιϊν  

0,0110 3000   3000 32,9032 

24% 
40,8000 

44 

`Καςζτεσ ιςτοκινζτασ 
ιςτολογικϊν βιοψιϊν ςε 
παραωίνθ  

0,0397 13000   13000 515,8065 

24% 
639,6000 

45 

Λεπίδεσ μικροτόμου μιασ 
χριςεωσ FEATHER 5-35 

1,5500 600   600 930,0000 

24% 
1.153,2000 

46 

Καλιπτρίδεσ υψθλισ 
κακαρότθτασ και αντοχισ 24-50 
mm 

0,0099 13000 45 13045 129,3980 

24% 
160,4535 

47 

Αντικειμενωωόρεσ πλάκεσ με 
κετικό ωορτίο super frost  

0,1680 600   600 100,7903 

24% 
124,9800 

48 
Φίλτρο εξουδετζρωςθσ ατμϊν 
ωορμαλδεψδθσ  

96,7742 3   3 290,3226 

24% 
360,0000 

49 

Αρχειοκικεσ καςετϊν παραωίνθσ 
8 ςυρταριϊν πλαςτικζσ 

77,4194 7   7 541,9355 

24% 
672,0000 

50 

Αρχειοκικεσ μεταλλικζσ 
αντικειμενοωόρων πλακϊν 14 
ςυρτάρια 

72,5806 3   3 217,7419 

24% 
270,0000 

51 
Σωλθνάρια κωνικά των 15ml για 
ωυγοκζντριςθ  

0,1585 1500   1500 237,8226 

24% 
294,9000 

52 Βαμβάκι ανυδρόωυλλο 1000gr 4,0323 10   10 40,3226 

24% 
50,0000 

53 

Φιάλεσ Pyrex βακμονομθμζνεσ 
με βιδωτό πϊμα κατάλλθλεσ για 
διαλφματα των 500ml  

5,8871 3   3 17,6613 

24% 
21,9000 
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54 

Ξφλινθ λαβίδα δοκιμαςτικοφ 
ςωλινα 18cm 

1,4516 3   3 4,3548 

24% 
5,4000 

55 

Ρλαςτικά δοχεία των 2,7lt με 
καπάκι για απόρριψθ βελονϊν  

0,7661 2000   2000 1.532,2581 

24% 
1.900,0000 

56 
Λάμπεσ μικροςκοπίου ZEISS 6 
VOLT 20 WATT  

1,1290 20   20 22,5806 

24% 
28,0000 

57 

Σωλθνάρια κωνικά των 15ml με 
κωνικό πυκμζνα με 
βακμονόμθςθ και βιδωτό πϊμα 
που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν 
ςυςκευαςία από 
πολυπροπυλζνιο (PP). NON 
PYROGENIC, Αποςτειρωμζνα. 
Ανκεκτικά ςτθν ωυγοκζντριςθ με 
χϊρο αναγραωισ ςτοιχείων. 

0,2097 2000   2000 419,3548 

24% 
520,0000 

58 

Ριπζτεσ αυτόματεσ μεταβλθτοφ 
όγκου με αυτόματθ απόρριψθ 
ρφγχουσ 100 – 1000 μl  

241,9355 1   1 241,9355 

24% 
300,0000 

59 

Ριπζτεσ αυτόματεσ μεταβλθτοφ 
όγκου με αυτόματθ απόρριψθ 
ρφγχουσ 0,5 – 10 μl 

241,9355 1   1 241,9355 

24% 
300,0000 

60 
Ριπζτεσ ακριβείασ για όγκουσ 1-
10 ml  

4,4355 15   15 66,5323 

24% 
82,5000 

61 
Monosed ςωλθνάρια για Τ.Κ.Ε. S-
C-L 1011 

0,3381 5000   5000 1.690,7258 

24% 
2.096,5000 

62 

Ρεταλοφδεσ για αιμολθψία 
μικρϊν παιδιϊν μακριζσ Νο 23 

0,2381 5000   5000 1.190,3226 

24% 
1.476,0000 

63 
Αντικειμενοωόρεσ πλάκεσ 
ατρόχιςτεσ  

0,0101 60000   60000 604,8387 

24% 
750,0000 

64 

Ρεταλοφδεσ για αιμολθψία 
μικρϊν παιδιϊν Νο 21 

0,2600 250   250 65,0000 

24% 
80,6000 

65 

Βελόνεσ αιμολθψίασ διατριςεωσ 
ςωλθνάρ. Κενοφ αςωαλείασ 21G 

0,3645 20000   20000 7.290,3226 

24% 
9.040,0000 
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66 
Σωλθνάρια ΚΑΘΝ ςτρογγυλά 
πλαςτικά  

0,0080 20000   20000 159,6774 

24% 
198,0000 

67 

Καλυπτρίδεσ υψθλισ 
κακαρότθτασ και αντοχισ 24-50 
mm 

0,0099 1500   1500 14,8790 

24% 
18,4500 

68 

Μικροςωλινεσ μθ αποςτ. 1,5ml 
τφπου Eppendorf με διαβάκμιςθ 

0,0058 500   500 2,9032 

24% 
3,6000 

69 

Σωλθνάρια πλαςτικά για 
αερόβια και αναερόβια καλιεργ. 
από πολυεςτζρε.  

0,1452 7000   7000 1.016,1290 

24% 
1.260,0000 

70 
Δοχεία για δθμιουργία 
αναερόβιων ςυνκθκϊν  

138,3750 2   2 276,7500 

24% 
343,1700 

 

     

32.869,1009 
  

40.757,6851 

 

Για τα είδθ του ςυςτθμικοφ 68078 (Α) ΑϋΟΜΑΔΑΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΑΣΤΘΙΑ, θ 

ανάκεςθ κα γίνει ανά είδοσ ςτον/ςτουσ προμθκευτζσ που κα προςφζρει/προςφζρουν, τθ 

χαμθλότερθ τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ – απαιτιςεισ τθσ προμικειασ.  
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ΒϋΟΜΑΔΑ  ΣΕΤ ΑΙΜΟΛΘΨΙΩΝ 

Πλα τα είδθ τθσ ομάδασ αυτισ αποτελοφν «Σφςτθμα αςφαλοφσ ςυλλογισ αίματοσ». Θ επιλογι 

και κατακφρωςθ, ςε προμθκευτι κα γίνει ςυνολικά για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ, λόγω του ότι 

πρζπει να αποτελοφν ομοιογενζσ λειτουργικό ςφςτθμα. Τα είδθ αυτά αποτελοφν ομάδα ϊςτε 

να υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα βελόνασ – πεταλοφδασ αιμολθψίασ και ςωλθναρίων 

αιμολθψίασ κενοφ (πιςτοποιθμζνθ αναλογία αίματοσ – προςκζτου, ςωςτι πλιρωςθ 

ςωλθναρίων,  ελαχιςτοποίθςθ λανκαςμζνων δειγμάτων).  Για το λόγο αυτό δεν κα γίνουν 

αποδεκτζσ οι μεμονωμζνεσ προςφορζσ των εταιρειϊν, παρά μόνο οι προςφορζσ που αφοροφν 

ςτο ςφνολο των υλικϊν. 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΓ. 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΦΡΑ 

1 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ Βιδωτοί υποδοχείσ 
ςωλθναρίων κενοφ μίασ χριςθσ 
πλαςτικοί με προεξζχοντα 
δακτφλιο πάνω ςτον οποίο 
ςτερεϊνεται θ βελόνα 
αιμολθψίασ. 

0,0300 100   100 3,0000 24% 

2 

 ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ Υποδοχείσ ςωλθναρίων,  
με αυτόματθ απόρριψθ 
βελονϊν αιμολθψίασ, βελονϊν 
αιμολθψίασ αςωαλείασ και 
πεταλοφδων αιμολθψίασ 

1,4300 200 200 400 572,0000 24% 

3 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Φιαλίδια ελζγχου 
επιπζδων αλκοόλθσ ςτο αίμα 
ςυνκετικά, αποςτειρωμζνα, 
διαυγι, μίασ χριςεωσ, 
διαςτάςεων : 13Χ75mm. 
Ρεριζχουν Sodium Fluoride 5mg, 
Potassium Oxalate 4mg. 
Αναρροωοφμενθ ποςότθτα 
αίματοσ : 2ml  Ρωματιςμζνα  με 
το πιεςτό πϊμα αςωαλείασ. 
Φζρουν ετικζτα με ζνδειξθ CE, 
εργοςταςίου καταςκευισ, 
περιεχομζνου, αποςτειρϊςεωσ, 
όγκου που αναρροωοφν, Lot 
παραγωγισ, θμερομθνίασ 
λιξεωσ, και χϊρο ςθμειϊςεων 
των ςτοιχείων του αςκενοφσ. 0,1800 100   100 18,0000 24% 
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4 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Ρεταλοφδεσ αιμολθψίασ- 
διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, 
με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ 
βελόνασ από τθν ωλζβα και 
ταυτόχρονθ αςωάλιςι τθσ. Μίασ 
χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, 
ςωλθνίςκοσ κοντόσ (περίπου 
178mm),Ο μθχανιςμόσ να 
ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, 
με τρόπο προωανι, γριγορο και 
αποδοτικό, 21G 

0,4400 180   180 79,2000 24% 

5 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Φιαλίδια ΤΚΕ, κενοφ, 
αποςτειρωμζνα, γυάλινα, με 
αντιπθκτικό SODIUM CITRATE 
3,8% - 0,129M, με ζνδειξθ 
πλιρωςθσ και ετικζτα για 
ςτοιχεία αςκενοφσ, να 
αναγράωεται το CE, LOT 
παραγωγισ, REF, ι μζκοδοσ 
αποςτείρωςθσ, θ θμερομθνία 
λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ75mm, 
με πιεςτό πϊμα αςωαλείασ, 
ςτεγανισ εωαρμογισ και 
εφκολθσ διάτρθςθσ, που να 
καλφπτει εξωτερικά το ωιαλίδιο 
κατά 2cm, χωρθτικότθτασ 1,6ml  

0,1700   5000 5000 850,0000 24% 

6 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ,  Φιαλίδια βιοχθμικϊν 
προςδιοριςμϊν, κενοφ, 
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά, 
πωματιςμζνα με επιταχυντι 
πιξεωσ  χωρίσ gel διαχωριςμοφ, 
με ζνδειξθ πλιρωςθσ και 
ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, 
να αναγράωεται το CE, LOT, 
διαςτάςεων 13Χ100mm, με 
πιεςτό πϊμα αςωαλείασ, 
ςτεγανισ εωαρμογισ και 
εφκολθσ διάτρθςθσ, που να 
καλφπτει εξωτερικά το ωιαλίδιο 
κατά 2cm, χωρθτικότθτασ 6ml 0,0820   8000 8000 656,0000 24% 

7 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Φιαλίδια χρόνου 
προκρομβίνθσ, αποςτειρωμζνα, 
ςυνκετικά, διπλοφ τοιχϊματοσ, 
ολικισ πλθρϊςεωσ, με 
αντιπθκτικό SODIUM CITRATE 
3,2% - 0,109M, με ζνδειξθ 
πλιρωςθσ και ετικζτα για 
ςτοιχεία αςκενοφσ, να 
αναγράωεται το CE, LOT 
παραγωγισ, REF, ι μζκοδοσ 
αποςτείρωςθσ, θ θμερομθνία 
λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ75mm, 
με πιεςτό πϊμα αςωαλείασ, 
ςτεγανισ εωαρμογισ και 
εφκολθσ διάτρθςθσ, που να 
καλφπτει εξωτερικά το ωιαλίδιο 
κατά 2cm, χωρθτικότθτασ 1,8ml   

0,1100 13000 7000 20000 2.200,0000 24% 
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8 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Ρεταλοφδεσ αιμολθψίασ- 
διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, 
με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ 
βελόνασ από τθν ωλζβα και 
ταυτόχρονθ αςωάλιςι τθσ. Μίασ 
χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, 
ςωλθνίςκοσ κοντόσ (περίπου 
178),Ο μθχανιςμόσ να 
ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, 
με τρόπο προωανι, γριγορο και 
αποδοτικό, 23G 

0,4400 2000 2000 4000 1.760,0000 24% 

9 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Φιαλίδια βιοχθμικϊν 
προςδιοριςμϊν, κενοφ, 
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά, με 
επιταχυντι πιξεωσ και gel 
διαχωριςμοφ, με ζνδειξθ 
πλιρωςθσ και ετικζτα για 
ςτοιχεία αςκενοφσ, να 
αναγράωεται το CE, LOT 
παραγωγισ, REF, ι μζκοδοσ 
αποςτείρωςθσ, θ θμερομθνία 
λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ100mm, 
με πιεςτό πϊμα αςωαλείασ, 
ςτεγανισ εωαρμογισ και 
εφκολθσ διάτρθςθσ, που να 
καλφπτει εξωτερικά το ωιαλίδιο 
κατά 2cm, χωρθτικότθτασ 5ml 

0,1100 60000 34000 94000 10.340,0000 24% 

10 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Βελόνεσ αιμολθψίασ-
διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, 
με ενςωματωμζνο μθ 
αποςπϊμενο προςτατευτικό 
κάλυμμα για λόγουσ αςωαλείασ, 
21G, 22G ςε ατομικι 
αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. Θ 
αςωάλιςθ τθσ βελόνασ να 
γίνεται άμεςα μετά τθν 
αιμολθψία με το ζνα χζρι.  

0,3600 30000 15000 45000 16.200,0000 24% 

11 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ, Φιαλίδια γενικισ 
αίματοσ, κενοφ αζρα, 
αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά 
άκραυςτα, με ζνδειξθ πλιρωςθσ 
και ετικζτα για ςτοιχεία 
αςκενοφσ, να αναγράωεται το 
CE, LOT παραγωγισ, REF, θ 
μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ 
θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 
13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα 
αςωαλείασ, ςτεγανισ 
εωαρμογισ και εφκολθσ 
διάτρθςθσ, που να καλφπτει 
εξωτερικά το ωιαλίδιο κατά 
2cm,  χωρθτικότθτασ 2ml με 
αντιπθκτικό EDTA K2 - K3 0,0680 43000 25000 68000 4.624,0000 24% 
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12 

ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΡΟ 
ΚΕΝΟ Φιαλίδια κενοφ 
διαςταυρϊςεωσ, αιμολφςεωσ, 
χωρίσ πρόςκετα, γυάλινα, 
ελεφκερα βαρζων μετάλλων 
(αποςιδθρωμμζνα). Διαςτάςεων 
: 13Χ75mm Αναρροωοφμενθ 
ποςότθτα αίματοσ : 5ml. 
Αποςτειρωμζνα, διαυγι, μίασ 
χριςεωσ. Δεν περιζχουν 
αντιπθκτικό ι υλικό 
διαχωριςμοφ. Είναι 
πωματιςμζνα με το πιεςτό 
πϊμα αςωαλείασ. Φζρουν 
ετικζτα με ζνδειξθ CE, 
περιεχομζνου, αποςτειρϊςεωσ, 
όγκου που αναρροωοφν, Lot 
παραγωγισ, θμερομθνίασ 
λιξεωσ, και χϊρο ςθμειϊςεων 
των ςτοιχείων του αςκενοφσ. 
Χρωματικόσ κϊδικασ : Χρϊμα 
πϊματοσ κόκκινο. 

0,1500 10000   10000 1.500,0000 24% 

            38.802,2000   

 

 

 
Για τα είδθ του ςυςτθμικοφ 68079 (Β) ΒϋΟΜΑΔΑ  ΣΕΤ ΑΙΜΟΛΘΨΙΩΝ, θ ανάκεςθ κα γίνει ςε ζνα 
προμθκευτι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ, που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτθ ςυνολικι 
αξία με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ – απαιτιςεισ τθσ προμικειασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ  - ΤΕΥΔ  

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΟΥΣ «ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΑ ΣΛΦΩΝΛΑ (ΡΛΡΕΤΕΣ) ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ 
ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ) ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΆΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 
CPV:38437000-7, ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΔΑΡΑΝΘΣ 88872,4131€ ΜΕ ΦΡΑ. 

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

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

- Ονομαςία: Γ.Ν.Κ. Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221872 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41/ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ/ 
Τ.Κ. 54635 

- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: ΜΡΑΜΡΟΥΤΘ ΣΤΑΜΑΤΛΑ 

- Τθλζωωνο: 2313308154      

- Θλ. ταχυδρομείο: promitheies@gennimatas-thess.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχετικοφ 
CPV): ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για τθν προμικεια του είδουσ 
«ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΡΙΡΕΤΕΣ) και ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ) 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», cpv: 38437000-
7, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ςυνολικισ δαπάνθσ 
71.671,3009€ δίχωσ ΦΡΑ ι 88872,4131€ με ΦΡΑ. 
 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 99221872 

- Θ ςφμβαςθ αναωζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΚΕΛΑ 

- Εωόςον υωίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  

- Αρικμόσ αναωοράσ που αποδίδεται ςτον ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 
υπάρχει): 29θ/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ 
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ ωορζα, 
αναωζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εωόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii: 

Τθλζωωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο  ςε  περίπτωςθ  προμικειασ  κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 
οικονομικόσ ωορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό 
των εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

Εωόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

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

 

*…...............+ 

*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, 
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναωζρετε τθν ονομαςία του 
καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 
ςχετικό αρικμό εγγραωισ ι πιςτοποίθςθσ, 
κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραωισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναωζρετε: 

γ) Αναωζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον 
επίςθμο κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει 
όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ 
ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα είναι ςε κζςθ 
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και 
ωόρων ι να παράςχει πλθροωορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
ωορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναωζρετε:  

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

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

γ) *……+ 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

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

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναωζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
ωορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεωαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν 
από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ  
ι των τμθμάτων για τα οποία ο 
οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςωορά. 

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και 
τον τόπο γζννθςθσ εωόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζωωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

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

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

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να 
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορωι 
υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ  ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΟΣ Α, Β, Γ, 
Δ. 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναωζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόωαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αωορά και τον λόγο ι τουσ 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  
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λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
* +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, 
ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιωκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναωζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
απόωαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόωαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναωζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόωαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, 
εωόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ 
αςωάλιςθσ που οωείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναωερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναωερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ 

*……+ 
 

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

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

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Βρίςκεται ο οικονομικόσ ωορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

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

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

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

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναωζρετε: 

 

 

 

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

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ ωορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιωκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ ωορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιωκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ: 

 

 

*...................…+ 

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

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιωκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

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

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ 
αυτζσ, 

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

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα ωορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται 

*+ Ναι *+ Πχι 
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να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 



71 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν 
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εωαρμογισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ  Πςον αωορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι 
ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙVχωρίσ να υποχρεοφται να 
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλόλθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλόλθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

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

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται 
και δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ 
ωορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια 

Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ ωορζα για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν 
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

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

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον 
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται 
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για 
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

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

*……+*……+*……+ 
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3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροωορίεσ 
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι 
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ 
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναωζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
ωορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αωορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 
ωορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ 
εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναωζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ 
αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvii-και 
θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

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

*……+*……+*……+ 

5) Το αςωαλιςμζνο ποςό ςτθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν 
κινδφνων του οικονομικοφ ωορζα είναι το 
εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

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

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αωορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι 
οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται 
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

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

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναωοράσxxxviii, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναωζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

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

*……+*……+*……+ 

 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναωοράσxxxix, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναωζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και 
τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναωζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγρα
ωι 

ποςά θμερομ
θνίεσ 

παραλιπ
τεσ 

    

 

 

2) Ο οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων 
ζργων, ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί 
να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

 

3) Ο οικονομικόσ ωορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+ 
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ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και 
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα 
ακόλουκα:  

 

4) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να 
εωαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που 
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο 
ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αωορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ ωορζα και, 
εωόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αωορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ 
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται 
από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

 

7) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να 
εωαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ ωορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

 

9) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα ζχει ςτθ 
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, 
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

 

10) Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ ωορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραωζσ ι 
ωωτογραωίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

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

 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, 
με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλόλθτα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ ι 
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναωζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
αναωζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ ωορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 
ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αωορά 
το ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

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

 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ ωορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 
ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αωορά 
τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
 ΔΕΝ ΣΥΜΡΛΘΩΕΝΕΤΑΙ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει 
να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ 
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εωαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθωίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εωόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά 
ι λοιπζσ μορωζσ αποδεικτικϊν εγγράωων, 
αναωζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ ωορζασ διακζτει τα 
απαιτοφμενα ζγγραωα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ  ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ 

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

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

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

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

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

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii 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 κύκλος 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. 

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

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

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

vii 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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

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

xvi 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  

και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων 

οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 

ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 

στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ   

 

Ονομαςία  Τράπεηασ:  

Κατάςτθμα:  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX)  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ  

                                                                            Ρροσ: Γ.Ν.Κ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ………….. ΕΥΩ.   

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ 

τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …….. 

ΑΦΜ ……….. οδόσ ……. αρικμόσ … ΤΚ………..,+   

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν   

α)…….………….... οδόσ............................. αρικμόσ .................ΤΚ………………   

β)……………….…. οδόσ............................. αρικμόσ .................ΤΚ………………   

γ)…………………… οδόσ............................. αρικμόσ .................ΤΚ………………   

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ,+   

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ............................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο 

διαγωνιςμό τθσ….…………. για τθν προμικεια………………, ςυνολικισ αξίασ..................................., 

ςφμωωνα με τθν υπ’ αρικμ.  ................... Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 

ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ 

εν λόγω Εταιρείασ+ ι *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+.   

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ 

πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

Ρροςωοράσ).   

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εωόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ 

πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
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Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 

χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το 

όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.   

        

( Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραωι) 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ:                

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:               

                                                                      Ρροσ Γ.Ν.Κ « Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ»,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.     για ευρϊ   . 

Ρλθροωορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν      ,  

ΑΦΜ ………… οδόσ    , αρικμόσ , ωσ Ανάδοχοσ πρόκειται να 

ςυνάψει μαηί ςασ τθν υπ’  αρικμ.    ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν ανάκεςθ     , ςυνολικισ αξίασ     και ότι, ςφμωωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι, θ Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου προσ 5% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  τθσ προμικειασ ειδϊν     και ποςοφ          .   

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα     παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ 

υπζρ τθσ Εταιρείασ (ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιρειϊν: 1)   , 2) 

  , ξεχωριςτά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων 

μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρρομθκευτϊν) και εγγυάται προσ 

εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιωυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από 

τυχόν αμωιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι 

μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ ότι θ Εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να 

εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και 

που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     . 

          Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 

να επιςτραωεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραωθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα 

παρατακεί εωόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και ςτα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 

όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
   

      

2 
   

      

3 
   

      

 

Ο ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΣ ΡΟΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΣΕ ΜΟΦΘ excel ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΣΘΔΘΣ. 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V  - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

 

A/A 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ 
ΓΕΝΝ
ΘΜ. 

ΡΟΣ
ΟΤΘ
ΤΑ 
ΑΓ.Δ
ΘΜ. 

Συνολι
κι 
ποςότ
θτα  

Συνολι
κι 
Αξία 
Ειδϊν 
Χωρίσ 
ΦΡΑ ΦΡΑ 

Συνολι
κι 
Αξία 
Ειδϊν 
με 
ΦΡΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Κακ
αρι 
Τιμι 
Ανά 
Μ.Μ
. 

Συνολι
κι 
Τιμι 
Χωρίσ 
ΦΡΑ 

Συνολικι 
Τιμι με ΦΡΑ 

Κωδικόσ 
Ραρατθρ
θτθρίου 
Τιμϊν Τιμι Ρ.Τ. 

1 
      

             

2 
      

             

3 
      

             

 
 

Ο ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΣ ΡΟΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΣΕ ΜΟΦΘ excel ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΣΘΔΘΣ. 
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