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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                
ΔΙΟΙΚΗΗ 3ης Τ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)                                
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  
 
 

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ  03 / 2020 

 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (Θ/Υ, 

ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ), CPV 3171000-6, ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ¨ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

– Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 37.500,00 ΜΕ ΦΡΑ, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ) ΣΕ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 2020.  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: Γ.Ν.Θ. «ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΛΣΤΛΚΑ ΒΑΣΕΛ ΤΛΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ 
ΤΛΜΘ) 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ: 07-09-2020  ΘΜΕΑ: ΔΕΥΤΕΑ ΩΑ: 14:00 

ΘΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 08-09-2020  ΘΜΕΑ: ΤΙΤΘ ΩΑ: 10:00 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: 
ΟΓΑΝΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΓΑΦΕΛΟ 
ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ (ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41, ΤΚ 54635,ΚΕΣ/ΝΛΚΘ) 

ΤΘΛ. /ΦΑΞ  / E-MAIL 
2313-308154/2310-207426/ 
promitheies@gennimataw-thess.gr  

ΑΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: 
ΒΟΗΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ   
E-mail: avoziou@gennimatas-thess.gr  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 3171000-6 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: ΕL 522 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜ.ΑΞΙΑ ΣΥΜ. ΑΝΕΥ ΦΡΑ: €30.241,94 (ΕΤΘΣΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒ. ΜΕ ΦΡΑ: €37.500,00 (ΕΤΘΣΙΑ) 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΘΜ/ΝΑΙ ΑΝΑΤΘΣΘΣ: 27-08-2020 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΚΑΕ: 7123 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1.το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2.το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- Σιματα- Μεςίτεσ 

Ακινιτων- φκμιςθ Κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Λδιωτικι 

Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΛΚΕ), 

3.το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

4.το Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ 

διατάξεισ», 

5.το Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) 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 

mailto:promitheies@gennimataw-thess.gr
mailto:avoziou@gennimatas-thess.gr
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οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ − υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι 

και λοιπζσ διατάξεισ,  

6.το N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα, 

7.τθ υπϋαρικμ. 324/2020 ΑΡΟΦΑΣΘ του Διοικθτι που αφορά ςτθν κατάρτιςθ του Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν, διαχειριςτικοφ ζτουσ 2020 του Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ», θ οποία επικυρϊκθκε με τθν 

υπϋαρικμ.1θ/13-07-2020 Τακτικι Συνεδρίαςθ του ΔΣ (ΚΕΜΑ 2ο) 

8.τα υπϋ αρικ. πρωτ. 6779/14-05-2020 & 9059/08-07-20 αιτιματα των τμθμάτων Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ των οργανικϊν 

μονάδων «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & «ΑΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΣ» (ςυνθμμζνα θ κατάςταςθ ειδϊν & τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κατατζκθκε από 

του αρμόδιουσ φορείσ). 

9.τισ υπϋ αρικμ. πρωτ. 9515/09-07-20 ΑΔΑ: 621Μ46904Κ-ΙΒΝ (οργανικι μονάδα ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»), 9152/10-07-20 ΑΔΑ: 

ΩΤ134690Β1-7ΒΥ (αποκεντρωμζνθ οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ») αναλιψεισ υποχρζωςθσ και δεςμεφςεισ πιςτϊςεων. 

10. τθν υπϋαρικμ.2
θ
/κζμα 10

ο
/23-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΟ4246904Κ-ΓΘΛ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ διενζργειασ 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν  προμικεια ειδϊν θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (Θ/Υ, εκτυπωτϊν & λοιπϊν περιφερειακϊν 

ςυςκευϊν), CPV 3171000-6, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ», (οργανικι μονάδα 

«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ») 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (Θ/Υ, ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ 

& ΛΟΙΡΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ), CPV 3171000-6, ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ» (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 37.500,00 ΜΕ ΦΡΑ, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ)ΣΕ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 2020.   

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

(ΜΕΟΣ  Αϋ) 

1. ΔΙΑΚΘΥΞΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(ΜΕΟΣ Βϋ) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ I) 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ II) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  (ΡΑΑΤΘΜΑ  III) 

5. ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ  ΤΕΥΔ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV)  

ΜΕΟΣ Αϋ 

ΑΘΟ 1
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια ειδϊν θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (Θ/Υ, εκτυπωτϊν & 

λοιπϊν περιφερειακϊν ςυςκευϊν), CPV 3171000-6, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ», (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 37.500,00 € με Φ.Ρ.Α.», ςε εφαρμογι του προγραμματιςμοφ προμθκειϊν 2020, ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

 

Θ προσ ανάκεςθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον Κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 3171000-6 Θλεκτρονικόσ 

Εξοπλιςμόσ. 
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Αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ανά είδοσ 

 

 

 

 

 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ».  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για ζνα (1) ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των €37.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: €30.241,94  Φ.Ρ.Α: € 7.258,06). 

Θ υπθρεςία κα βαρφνει τον ΚΑΕ 7123 «Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ» του προχπολογιςμοφ, ζτουσ 2020 και 2021 του Νοςοκομείου. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ. 

 

ΑΘΟ 2
 

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ το 

αργότερο μζχρι τθν Δευτζρα 07/09/2020 και ϊρα 14:00 ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», 

Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ κτίριο Διοίκθςθσ, τ.κ. 54635 (με οποιονδιποτε τρόπο και αν αυτζσ κατατίκενται ι 

αποςτζλλονται). 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν 

Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», Διεφκυνςθ: Εκνικισ Αμφνθσ 41, 

1οσ όροφοσ κτίριο Διοίκθςθσ, τ.κ. 54635 τθν Τρίτθ 08/09/2020 και ϊρα …:00. 

 

ΑΘΟ 3 

         ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε: 

Α) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 

Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL): www.oagiosdimitrios.gr  και www.gennimatas-

thess.gr  ςτο πεδίο Ρροκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  

 
Θ Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ: 
Αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αποςταλεί ςτουσ παρακάτω φορείσ:  

 Εμπορικό –Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

- Κεςςαλονίκθσ 

             - Ακθνϊν 

 Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

Τα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα διατίκενται αποκλειςτικά από τισ ιςτοςελίδεσ του Νοςοκομείου. 

 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΑΓ. ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

1 Θ/Υ  32 20 12 

2 ΟΚΟΝΘ 37 25 12 

3 ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 37 25 12 

4 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ 7 4 3 

5 ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΛΑ 32 20 12 

6 ΡΟΝΤΛΚΛ 32 20 12 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΑΘΟ 4
 

ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΩΝ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

 

ΑΘΟ 5 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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 χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά 
τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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 φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, 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 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 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 ζγγραφθ 
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. 

 

ΑΘΟ 6
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, 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 Συμφωνίασ, κακϊσ 
και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  Θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι 
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αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/ Ν.4412). 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του Άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, επί ποινι απαραδζκτου τθσ 
υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα ςτθν περ. α' τθσ 
παραγράφου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγραφο 4 του Άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 
5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει 
να αποδεικνφουν τθν εγγραφι 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. 

Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει πλιρθ 

γνϊςθ και ζχει αποδεχτεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ. 

ΑΘΟ 7 

ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-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 διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 
τθσ απόφαςθσ-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 φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 
και 3 τθσ απόφαςθσ-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 μορφζσ 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 απόφαςθσ-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 φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 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. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα 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 προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πρζπει να καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι.  
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε ζχει υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό 

διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 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 αφοροφν 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.  

 
3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 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) 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 βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν Οικονομικό Φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω Φορζασ 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 Φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ 

Οικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

δ) κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016 θ οποία δεν μπορεί να κεραπευκεί 

αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα. 

ε) κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του Ν. 4412/2016, θ οποία δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μζςα. 

ςτ) ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο ,προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με Ανακζτοντα Φορζα 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 πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 

τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι 

ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 

παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω 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 (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται 

ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

4. Ο προςφζρων 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 

5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 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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ΑΘΟ 8 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και υποβάλλεται, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

γ. Ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.  

δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν).  

ε. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

ςτ. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα: διεφκυνςθ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ, τθλζφωνο επικοινωνίασ, φαξ και email. 

 
2. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 

ειδικότερα τα εξισ: 

 Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ». 

 Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ». 

 Τα οικονομικά ςτοιχεία, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ». 

 

Ρροςοχι: Οι φάκελοι ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ, ΤΕΧΝΛΚΘΣ και ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου. 
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τουσ να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 
3. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να 
είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν 
υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 
 
4. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. 
Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 
παραγράφου και ςελίδασ. 
 
5.Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ/προμθκευτισ κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι τθν απόκλιςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ ανάκεςθσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
6. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε 
προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, και τίκεται ςτθν κρίςθ 
τθσ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 

ΑΘΟ 9 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΩΝ 

1. Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ:  

 

Α. Κλειςτό ςφραγιςμζνο υπο-φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» ςε δφο (2) αντίτυπα ΡΩΤΟΤΥΡΟ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΓΑΦΟ, ςτον οποίο να εςωκλείονται όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινι απόρριψθσ): 

 

 Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (TEΥΔ) *άρκρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α147)+: αποτελεί ενθμερωμζνθ 

υπεφκυνθ διλωςθ ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα 

μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω υποψιφιοσ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 

των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, β) πλθροί 

τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ν.4412/2016, το 

ΤΕΥΔ περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ. 
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Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται βάςθ του τυποποιθμζνου εντφπου που διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου 

ζδρασ (www.gennimatas-thess.gr) και τθσ Οργανικισ μονάδασ (www.oagiosdimitrios.gr) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

διακιρυξθσ. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ: Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 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 υπογραφισ 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. Κλειςτό ςφραγιςμζνο υπο-φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ςε δφο (2) αντίτυπα ΡΩΤΟΤΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΑΦΟ, 

ςτον οποίο να εςωκλείονται τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει 

οπωςδιποτε να περιλαμβάνει: 

 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ 
οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (υλικό 
τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ.), από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, 
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν ι υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Ρρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι του προςφερόμενου 
είδουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ επίςθσ και τισ εκάςτοτε παρεχόμενεσ από τον υποψιφιο υπθρεςίεσ.  

 Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του φακζλου 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτο οποίο κα 
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά. 

Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ 

οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ 

προςφοράσ. 

 

Ο φάκελοσ τθσ  Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα : 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, περί ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ με τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

I. θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και όλα τα ςτοιχεία 
που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι, 

II. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα 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 

πλθροφορίεσ των υπόλοιπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά διλωςθ τουσ εμπορικό ι 

επιχειρθματικό απόρρθτο. 

III. θ προςφορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 

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

V. υπάρχει δυνατότθτα προμικειασ των προςφερόμενων ειδϊν άμεςα από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χϊρα καταγωγισ του/των προςφερόμενων προϊόντων 
και εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα 
ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν 
κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι 
το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

 Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ 
καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ 
αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ 
ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 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. 

 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ 

παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει: 

I. Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ 

για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

II. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ ΟΧΛ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 

προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

III. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για 

τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

IV. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ οποία κα 

περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των ειδϊν, του 

εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., 

που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ 

ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

V. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν 

ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΛ   

  ΝΑΛ   

  ΝΑΛ   

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. Κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν 
πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 
βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραφα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να προκφπτει θ 
ςυμμόρφωςι τθσ προςφοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ 
Διακιρυξθσ. 

 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 
  
Γ. Κλειςτό ςφραγιςμζνο υπο-φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ςε δφο (2) αντίτυπα ΡΩΤΟΤΥΡΟ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΓΑΦΟ ςτον οποίο να εςωκλείονται  τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επί ποινι απόρριψθσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ:  

 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ 

διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ.  
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Κα δοκεί τιμι για τισ υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΜΕΟΣ 

Βϋ. 

 Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ, οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία.  

 Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγονται οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ και κα 

βαρφνει το Νοςοκομείο.  

 Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Αποκλείεται 

οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου πζραν του προςφερόμενου 

αντίτιμου των υπθρεςιϊν που κα παρζχει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των 

παρεχομζνων υπθρεςιϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ.  

Σφμφωνα με τα άρκρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν 

οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΤΙΜΩΝ 

αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Εφόςον ο κυρίωσ φάκελοσ αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν 

ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 

Επιςθμαίνεται ότι: 

- Όλα τα προςκομιηόμενα ζγγραφα πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των πρωτοτφπων ι ευκρινι 

φωτοαντίγραφα αυτών, ςφμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

- Τα ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι και επικυρωμζνα από το Υπουργείο 

Εξωτερικών ι από επίςθμο μεταφραςτικό γραφείο ι από δικθγόρο. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ, τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προςκομίηονται πρωτότυπα ι 

επικυρωμζνα αντίγραφα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτών, ςφμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

- Οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ  πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόμενο,  άλλωσ  επιφζρουν κυρώςεισ.  

 Ο προςφζρων, ςε περίπτωςθ υποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα του, οφείλει να ςθμειϊνει 

επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4412/2016. Θ ζννοια 

τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι 

εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ 

ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Το 

δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

 Οι προςφορζσ, επί ποινι απόρριψθσ, δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 

προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να 

κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν ςϋ αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν. 

 Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127  του Ν.4412/2016  κατά τθσ 

διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 

οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι  διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ 

ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ,  

(ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016).  Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το 

αρμόδιο όργανο. 
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 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα  365  θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, απορρίπτεται ςαν 

απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

 Ρεραιτζρω παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λάβει χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 παρ. 4 
του Ν.4412/2016. 

 
 Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. 

 Θ ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

      Λςοδφναμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων 

προςφερόντων. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι ι τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων. 

 Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  Επίςθσ, απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, κακόςον 

αποτελοφν όλεσ απαράβατουσ όρουσ. 
 

ΑΘΟ 10
 

ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΙΨΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

H Ανακζτουςα Αρχι, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει ςε κάκε περίπτωςθ, 

προςφορά θ οποία: 

α) Δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται από τα άρκρα τθσ παροφςασ, 

β) Ρεριζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, ι εφόςον 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, 

γ) Δεν ςυνοδεφεται από τισ απαιτοφμενεσ διευκρινιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ διευκρίνθςθ δεν είναι 

αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) Υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει και ςτθν 

περίπτωςθ Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ Οικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν είτε 

αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ Ενϊςεων, 

ε) Είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) Είναι εναλλακτικι προςφορά, 

η) Κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) Ραρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ 

προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 11
 

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ). 

Θ Επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν διενεργείται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και 
Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (επιτροπι διαγωνιςμοφ), παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων 
που υποβλικθκαν από  αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 
4412/2016.  
Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων 
ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 
Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 117 παρ. 3 εδ. βϋ του Ν. 4412/2016. 
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ.  
Θ αποςφράγιςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
α. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ και μονογράφονται οι επί μζρουσ φάκελοι. Στθ ςυνζχεια  αποςφραγίηονται οι φάκελοι των 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και οι φάκελοι των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται δε κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 
β. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν 
πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ελζγχει τισ προςφορζσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Ρεραιτζρω αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ γίνεται μόνο για τισ προςφορζσ που μετά τθ διαδικαςία ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κρικοφν ότι πλθροφν τισ οριςκείςεσ προχποκζςεισ. 
γ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 
δ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται και μονογράφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω 
διαδικαςίασ.  
Μετά τθν αποςφράγιςθ των oικovoμικϊv προςφορϊν,  
ε. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ Επιτροπι κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα 
Τιμϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν 
και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 
Στ. Μετά τθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν 
υποβάλει προςφορζσ κακϊσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ. 
η. Θ Επιτροπι διαβιβάηει το πρακτικό τθσ, ςτθν Υπθρεςία, θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ 
υποψιφιουσ αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςφορϊν. 
Το αποτζλεςμα τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.  
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ  χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ 
οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
θ. Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθν ίδια θμζρα για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (ι λόγω ανάγκθσ 
ςυμπλιρωςθσ –αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016) και φςτερα από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, ορίηεται νζα θμερομθνία όχι μεγαλφτερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Στο εν λόγω χρονικό διάςτθμα δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται θ περίπτωςθ υποβολισ ενςτάςεων.  
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. 
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με 
τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ ανωτζρω ενιαία 
απόφαςθ. 

 

ΑΘΟ 12
 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο 

(2) αντίτυπα ΡΩΤΟΤΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΑΦΟ, τα παρακάτω ζγγραφα ι δικαιολογθτικά του άρκρου 80 (Ν.4412/2016),τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπονται  ςτο άρκρο 103 του Ν.4412/2016.  

Αναλυτικότερα: 
α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ 
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προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο. 

β) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

τελεί ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν  τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι, δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι 

απόφαςθ 

γ) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ 

άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Για τα δικαιολογθτικά που εκδίδονται με ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ (π.χ. αςφαλιςτικι – φορολογικι ενθμερότθτα) ι που δεν 

καλφπτουν όλθ τθ ηθτοφμενθ χρονικό περίοδο (δθλαδι από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ μζχρι και τθν θμερομθνία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ), ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ να υποβάλλει περιςςότερα του ενόσ δικαιολογθτικά, ϊςτε να αποδεικνφεται θ μθ φπαρξθ των λόγων αποκλειςμοφ 

και θ πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και για το χρονικό ςθμείο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Στθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ςε αυτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 
δ) Ριςτοποιθτικό 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 φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ 
φορζα, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχουν εκδοκεί πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςε βάροσ του ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ 
διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, να ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ προσ τον προςωρινό ανάδοχο για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

ε) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επαγγελματικοφ ι Εμπορικοφ μθτρϊου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 

εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

Το παραπάνω αποδεικτικό να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

ςτ) Αποδεικτικά Ζγγραφα Νομιμοποίθςθσ: 
I. Για Ανϊνυμθ εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) 
Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
II. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 
III. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου 
ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 
Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ 
του.  
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
  Ο προαναφερόμενοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι θ οποία προβαίνει ςτθν αποςφράγιςι του τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

  Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 

χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

  Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά 
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ 
του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
  Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το ΤΕΥΔ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
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ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα 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 τθ διλωςθ και 
μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
  Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 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 ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
  Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 
το ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
  Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ Ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να υπογράψει τθ ςχετικι 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ.  

Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι, ςε 
όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 
  Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ 

και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ 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 105, Ν. 4412/2016). Για 

κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον 

προςωρινό. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  
 

ΑΘΟ 13 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ – ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Μετά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν και ελζγχου των δειγμάτων θ 
κατακφρωςθ κα γίνει ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που προτείνεται να γίνει δεκτι θ προςφορά τουσ, διότι όςον αφορά ςτουσ 
αςκενείσ δικαιοφχουσ του Ν. 4368/2016 θ Υπθρεςία δεν γνωρίηει εκ των προτζρων τον τφπο και τα μεγζκθ των υλικϊν που κα 
χρειαςτοφν. 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ 
τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

 παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ 
κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ 
διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

 ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

 κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που 
απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και 
μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που 
ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε 
μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει 
αποδεικτικό χαρακτιρα.  
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 

ΑΘΟ  14 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται 
ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παραγράφου 1.5 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν (άρκρο 127 παρ.1 
δεφτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017) 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για 
το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του 
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο (άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017).  

 

ΑΘΟ 15
 

ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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 ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 

οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ 

από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

ΑΘΟ 16 

ΡΛΘΩΜΘ- ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€). 

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον 

προμθκευτι. 

Θ πλθρωμι κα υλοποιείται αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του 

Ν. 4412/2016. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο του 

Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα 

Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λπ.). 

Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. Σε περίπτωςθ που θ 

εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο  κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ.Η5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΑΧΩΝ».  

H προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του 

Νοςοκομείου και του αναδόχου, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και β) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράτε ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται 

ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λπ.). 

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

 ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ 

τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρίκμ.ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποςοςτό 0,07%,  Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του άρκρου 44 του Ν. 4605/2019 με το 

οποίο αντικαταςτάκθκε το ζβδομο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του ν. 4013/2011 (Α   204 ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

με το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρκρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρκρου 375 
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«τροποποιοφμενεσ διατάξεισ», που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 

επ’ αυτοφ. 

  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 ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 

4412/2016(ο χρόνοσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

Τουριςμοφ και Οικονομικϊν). 

 Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και  κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ ( 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε 

άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων) 

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

20%. 

Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 4%. 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΑΘΟ 17 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ 

ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 

οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) 

θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ 

μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ολικι 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, 

οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται 

να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων 

γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του 

ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι 

τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 

προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 

παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα 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. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 

παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 

αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του 

και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν 

προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ 

αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, 

ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 

αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

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

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ 
οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 
κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

ΑΘΟ 18
 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν 

μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον 

Ανάδοχο να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να 

το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ 

δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ μθ 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Το Νοςοκομείο οφείλει να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτθν κατά τα ανωτζρω γνωςτοποίθςθ του γεγονότοσ ανωτζρασ 

βίασ από τον ανάδοχο. Αν το Νοςοκομείο δεν απαντιςει εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 

γεγονόσ ανωτζρασ βίασ αποδεικνφεται πλιρωσ από τα ςτοιχεία που ζχουν προςκομιςτεί, κεωρείται ότι αποδζχεται τθ ςυνδρομι 

του λόγου ανωτζρασ βίασ που επικαλείται ο ανάδοχοσ. 

Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του αναδόχου και μπορεί να 

επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

 

ΑΘΟ 19 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ-ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ 
ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΑΘΟ 20 

ΡΑΑΛΑΒΘ ΕΙΔΩΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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  Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, 

  Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ ςτθν περίπτωςθ που δεν εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα κατά τον 

ετιςιο χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, με μονομερι απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ 

του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ.  

Οι ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ. Οι παραγγελίεσ των ειδϊν κα γίνουν ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ που κα προκφψουν ςτθν 

υπθρεςία. 

Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ, μζςα ςτο χρόνο παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα 

διακιρυξθ ςτο χϊρο που κα τουσ υποδειχκεί από το γραφείο Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φορζα με 

ζξοδα, ευκφνθ και μζριμνα του Ρρομθκευτι.  

  Στθν ωσ άνω εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε περίπτωςθ επιςκευισ. 

Ρεριλαμβάνονται ετιςιοσ ζλεγχοσ καλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ, κακϊσ και όλα τα τυχόν απαιτοφμενα ανταλλακτικά, ενϊ δεν 

περιλαμβάνονται τα κάκε φφςθσ  αναλϊςιμα υλικά και τυχόν βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι ι βίαιθ χριςθ. 

 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ του, το Νοςοκομείο μπορεί να 

προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ( π.χ. επιςκευι από άλλο φορζα ι αντικατάςταςθ), ςε βάροσ του και για λογαριαςμό του. 
  Ο προμθκευτισ εγγυάται τον απρόςκοπτο εφοδιαςμό του Νοςοκομείου με εξαρτιματα και ανταλλακτικά, για διάςτθμα δζκα (10) 

ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι ςε πλιρθ λειτουργία, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ περιόδου εγγφθςθσ. 

  Θ παραλαβι των ειδϊν θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (Θ/Υ, εκτυπωτϊν & λοιπϊν περιφερειακϊν ςυςκευϊν) γίνεται από τριμελι 
επιτροπι παραλαβισ υπαλλιλων του Νοςοκομείου που ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ 
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από 
τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτον Ρρομθκευτι τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ από το νοςοκομείο, από τθν αρμόδια επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδϊςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ. 
  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ εκδίδονται τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ τθσ προμικειασ των 
ειδϊν, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
  Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ποςοφ ………. το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) και για το χρονικό διάςτθμα των δφο ετϊν, ςφμφωνα με τθν προςφορά, από τθν επιτυχι 
διενζργεια τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. 
  Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα είδθ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
  Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παραδοτζων ειδϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ 
οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. 
  Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παραδοτζων ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
  Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και 
δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

 

 

                                                                                                              O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.   

                                                                                              «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ -  Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

 

 

 

                                                                                                              Δρ  ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΟΥΤΑΣ 

 

 

 

ΜΕΟΣ  Βϋ 





19 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΕΙΔΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (Θ/Υ, ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ I Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  

1. Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ   

 Ρεριγραφι Ρεριγραφι Απαίτθςθ     Απάντθςθ 

ΑΑπάντθςθ  

Ραραπομ

πι 1 Κουτί  Midi Tower  ΝΑΛ   

2 Επεξεργαςτισ  Τφποσ Επεξεργαςτι AMD Ryzen 3 

 Normal Clock Speed>=3,6 GHz 

 Αρικμόσ Ρυρινων >=4 

 Επεξεργαςτικά Νιματα>=4 

 64bit 

 Μνιμθ cache >=4MB 

 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

 

 

 

  

3 Μθτρικι   AMD motherboard με A320 chipset, AM4 socket  

 VGA Out: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI. Support DirectX 

12  

 Slots: 1x PCI-E (x16) V3.0, 1x PCI-E (x1) V2.0   

 Ενςωματωμζνθ  Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 

Mbps  

 Ενςωματωμζνθ Audio: 7.1 Channel HD Audio   

 Ενςωματωμζνθ Κάρτα γραφικϊν 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

 

NΑΛ 

 

ΝΑΛ 

  

4 Μνιμθ   4 GB DDR4  2.400 MHz   

 Εγγφθςθ >=2ζτθ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

  

5 Σκλθρόσ Δίςκοσ  SSD  >=240GB    

 Max υκμόσ μεταφοράσ Δεδομζνων >=6 

Gbits/sec 

 Υποδοχι ςφνδεςθ SERIAL ATA III 

 Εγγφθςθ >=3ΕΤΘ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

 

  

6 Τροφοδοτικό   Λςχφσ ≥ 400Watt 

 PFC: Active 

 Τφποσ: ATX, Full Wired 

 Ριςτοποίθςθ: 80 PLUS Bronze 

 Ριςτοποίθςθ: 80 PLUS Bronze, 

 Cables: Motherboard 20 or 24 pin and 4 pin, 2 x 6+2 

pin PCI-Express, 5 x 5 pin Serial ATA, 2 x 4 pin Peripheral 

Power Connector, 1 x 4+4 pin +12V Power Connector 

 Coolers  1 x 12 cm 

 Συμμόρφωςθ με C6/C7, ErP and Energy Star 6.1 

 Εγγφθςθ >=3Ζτθ 

ΝΑΛ 
ΝΑΛ 
ΝΑΛ 
ΝΑΛ 
ΝΑΛ 
ΝΑΛ 

 
 

   
 

ΝΑΛ 
ΝΑΛ 
ΝΑΛ 

  

7 Κάρτα  Γραφικϊν     On Board NAI   

8 Κάρτα Ιχου On Board Audio: 7.1 Channel HD Audio   

 
ΝΑΛ   

9 Δίκτυο                LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet with LED Indicator ΝΑΛ   
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10 Κφρεσ  1x PS/2 Keyb/Mouse combo port,  

 1x VGA,  

 1x HDMI,  

 1x DVI-D,  

 2(+4int)x USB 2.0,  

 4 (+2 int.) x USB 3.1 Gen1, 

  1x RJ45 (LAN),  

 3 Audio jacks,  

 1 int serial. 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

  

11 Λειτουργικό 

Σφςτθμα  

 Windows 10 Professional Ελλθνικά 64bit 

εγκατεςτθμζνο χωρίσ να απαιτείται ενεργοποίθςθ.  

 Να ςυνοδεφονται από το cd / dvd εγκατάςταςθσ  

 Επικολλθμζνθ ετικζτα κάκε άδειασ  χριςθσ 

Λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ςτο αντίςτοιχο κουτί 

 

ΝΑΛ 

 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

  

12 Λοιπά 

Χαρακτθριςτικά 

 Πλα τα προςφερόμενα είδθ τθσ ίδιασ κατθγορίασ να 

ανικουν τον ίδιο καταςκευαςτι ναι είναι το ίδιο 

μοντζλο και να είναι αμεταχείριςτα.  

 

ΝΑΛ   

13 Εγγφθςθ >=3 Ζτθ ΝΑΛ   

 

2. Οκόνθ          

 Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1 Τφποσ Οκόνθσ Ζγχρωμθ   

2 Τεχνολογία Οκόνθσ ΤΝ   

3 
Διαγϊνιοσ Οκόνθσ >=21.5 ιντςϊν 

  

4 Μζγιςτθ Ανάλυςθ 1920 x 1080   

5 Χρόνοσ  Απόκριςθσ <=5ms   

6 
Αναλογία Οκόνθσ  16:9 

  

7 
Αντίκεςθ  600:1 

  

8 Φωτεινότθτα  250 cd/m²   

9 Μζγεκοσ pixel  0.248mm   

10 Αντίκεςθ (δυναμικι)  50.000.000:1   

11 Γωνία κζαςθσ ( οριηόντια / κάκετθ)  
90 / 65  

 

12 Είςοδοι 1 Χ HDMI, 1 X VGA   

13 Εγγφθςθ >=2 ΕΤΘ   

 

3. Εκτυπωτζσ           

 Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1 Τεχνολογία Εκτφπωςθσ  PrecisionCore™ TFP print head    

2 Διαμόρφωςθ ακροφυςίων  400 Ακροφφςια μαφρο χρϊμα    

3 Ελάχιςτο μζγεκοσ ςταγόνασ  2,8 pl    

4 Τεχνολογία μελανιοφ  Μελάνι pigment    

5 Ανάλυςθ εκτφπωςθσ  1.200 x 2.400 DPI    

6 

 

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ ISO/IEC 24734 
 

>=20 Σελίδεσ / 
λεπτό Μονόχρωμο 
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7 Ταχφτθτα εκτφπωςθσ  >= 39 Σελίδεσ / 
λεπτό Μονόχρωμο  

  

8 Duplex Printing Speed ISO/IEC 
24734  

>= 9 A4 ςελίδεσ /λεπτό 
 Μονόχρωμο  

  

9 Χρόνοσ μζχρι τθν πρϊτθ ςελίδα  6 Δευτερόλεπτα    

10 Χρϊματα  Μάυρο   

11 Αρικμόσ καςετϊν τροφοδοςίασ 
χαρτιοφ  

1    

12 Τφποι χαρτιοφ  A4    

13 Διπλισ όψθσ  Ναι (A4, απλό χαρτί)    

14 Χωρθτικότθτα του δίςκου χαρτιοφ  100 Φφλλα    

15 Χωρθτικότθτα δίςκου χαρτιοφ  250 Φφλλα Βαςικό    

16 Ρίςω διαδρομι χαρτιοφ (ειδικά 
μζςα)  

ΝΑΛ   

17 Κατάλλθλο βάροσ χαρτιοφ  64 g/m² - 256 g/m²    

18 Επεξεργαςία μζςων  Αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ 
όψθσ (A4, απλό χαρτί), Rear 
specialty media feed  

  

19 Αρικμόσ καςετϊν τροφοδοςίασ 
χαρτιοφ  

1  
  

20 Τφποι χαρτιοφ  A4  
 

  

21 Διπλισ όψθσ  Ναι Α4    

22 Χωρθτικότθτα του δίςκου χαρτιοφ  >=100 Φφλλα    

23 Χωρθτικότθτα δίςκου χαρτιοφ  >=50 Φφλλα     

24 Ρίςω διαδρομι χαρτιοφ (ειδικά 
μζςα)  

Yes    

25 Επεξεργαςία μζςων  Αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ 
όψθσ Α4  

  

26 Συμβατά λειτουργικά ςυςτιματα  Windows 10, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Server 2003 R2 x64, 
Windows Server 2008 
(32/64bit), Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2012 
(64bit), Windows Server 2012 
R2, Windows Server 2016, 
Windows Vista, Windows XP 
SP3, Windows XP Professional 
x64 Edition SP2  

  

27 Συνδζςεισ  USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi 
Direct 

  

28 Ρροςομοιϊςεισ  GDI   

29 Χρόνοσ Εγγφθςθσ >= 1 ζτοσ   

30 Απόδοςθ Φιάλθσ  που 
περιλαμβάνεται 

>=11.000 ςελίδεσ   
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5. Ρλθκτρολόγιο          

 Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1 Ενςφρματο USB Microsoft 
 

ΝΑΛ   

2 Ελλθνο-λατινικό πλθκτρολόγιο 
τφπου QWERTY µε μόνιμθ 
αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και 
λατινικϊν χαρακτιρων ςε κάκε 
πλικτρο 

ΝΑΛ   

3 Υποςτθριηόμενα λειτουργικά 

Windows 
 
 

ΝΑΛ   

4 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ   
καταςκευαςτι >=3 ζτθ 

ΝΑΛ   

 

 

 

 

 

 

 

4. Ρολυμθχάνθμα          

 Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1 Τεχνολογία Laser   

2 Λειτουργίεσ Εκτφπωςθ, Σάρωςθ 
Αντιγραφι,  Τθλεομοιοτυπία 

  

3 
Επεξεργαςτισ  >=600 MHz 

  

4 Οκόνθ LCD  >=4 ςειρϊν   

5 Μνιμθ  >=256 MB   

6 Είδοσ ςφνδεςθσ 
 

USB 2.0 / Wireless / Ethernet 
 

  

7 Μζγιςτοσ μθνιαίοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν  

50.000 ςελίδεσ   

8 Ανάλυςθ ςάρωςθσ   
 

1200 x 1200 dpi   

9 Ταχφτθτα Μονόχρωμθσ Σάρωςθσ 
 

<=20 ppm 
 

  

10 Ταχφτθτα Ζγχρωμθσ Σάρωςθσ 
 

<= 8 ppm 
 

  

11 Ταχφτθτα εκτφπωςθσ 

(αςπρόμαυρθσ) 

>= 33 ςελίδεσ A4/λεπτό   

12 Χρόνοσ εκτφπωςθσ πρϊτθσ ςελίδασ 
(αςπρόμαυρθσ):  

<= 6,5 δευτερόλεπτα   

13 Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ 1200x1200dpi   

14 Σφςτθμα εκτφπωςθσ διπλισ όψθσ  ΝΑΛ   

15 Καςζτα Τροφοδοςίασ  250 φφλλων   

16 Αρικμόσ πολλαπλϊν αντιγράφων <=99 αντίγραφα   

17 Ταχφτθτα  ΦΑΞ /μόντεμ 33,6 Kbps ΝΑΛ   

18 Μνιμθ Φαξ 6MB (500 ςελίδεσ)   

19 Εγγφθςθ  >=1 Ζτοσ   

6.Ροντίκι    

 Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ  Ραραπομπι 

1 USB Ενςφρματο   2 πλικτρων με 
τροχό (Microsoft) 

ΝΑΛ   

2 Υποςτθριηόμενα λειτουργικά 
Windows 

ΝΑΛ   

3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ   
καταςκευαςτι >=3 ζτθ 

ΝΑΛ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ  II 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
                    

Εκδότθσ:                

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:               

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

Τμιμα Ρρομθκειϊν Νος/μείου. οδόσ: Εκνικισ Αμφνθσ , αρικμόσ:  1, Τ.Κ.:  54635, Ρόλθ:  Κεςςαλονίκθ .  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.       για ευρϊ      . 

Ρλθροφορθκικαμε 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, ςφμφωνα 

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 ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να 

καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, 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 επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα 

εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ 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 εφόςον 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.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

 

                                                                                 

        ( Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ III 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ ……../2020 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «…………………………………………» 

 

   Στθ Κεςςαλονίκθ, ςιμερα τθν ….. Αυγοφςτου του ζτουσ 2020, θμζρα ……………………….., 

 

οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι :  

α) το Γ.Ν.Κ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ» που εδρεφει ςτθ Κεςςαλονίκθ, Εκνικισ Αμφνθσ 41, Τ.Κ. 54635, εκπροςωπείται 

νόμιμα  από τον  Δρ Γεϊργιο Κοφτρα, Διοικθτι του Νοςοκομείου, ςτο εξισ: «Αϋ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 

 

β) τθσ εταιρίασ «……………………..»  με ΕΔΑ:  ………………………………, Σταυροφπολθ Κεςςαλονίκθσ, ΤΚ: 56430 ΤΘΛ: 2310-727373 ΦΑΞ: 

2310-720795, ΑΦΜ 095717819, ΔΟΥ ……………………….., Email:  ……………………………… νόμιμα εκπροςωποφμενθ από τον κ. 

…………………………. ςτο εξισ: «Βϋ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ζχοντασ υπόψθ: 

- Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Αϋ/08-08-2016), περί Δθμοςίων Συμβάςεων, Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

-  

-  

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

ΑΘΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ……………………….. ………………………………….του ΓΝΚ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ»  το είδοσ, που περιγράφεται ςτον κατωτζρω πίνακα:  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. 
ΤΙΜΘ/ΤΜΧ (χωρίσ 

Φ.Ρ.Α.24%) 

ΤΙΜΘ/ΤΜΧ 
(με 

Φ.Ρ.Α.24%) 

1.     

     

     

1.2. Το υπό προμικεια υλικό κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  προςφορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ 

αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ.  

ΑΘΟ 2ο  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΣ  -  ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Θ  ςφμβαςθ  αρχίηει να ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι .…/…./20 και λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ του προσ προμικεια είδουσ. 

Ο προμθκευτισ οφείλει να παραδϊςει το είδοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ …………………………………από τθν ……….. τθσ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ από πλευράσ του Νοςοκομείου μασ. 

Με το πζρασ τθσ αποςυςκευαςίασ και επίδειξθσ λειτουργίασ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο 
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Το υπό προμικεια είδοσ κα παραδοκεί από το Βϋ ςυμβαλλόμενο με ιδία μζςα, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ………………… 

…………….του Γ.Ν.Κ  «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ», με ευκφνθ του Βϋςυμβαλλόμενου από ειδικευμζνο προςωπικό, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που ιςχφουν και τουσ κανονιςμοφσ του καταςκευαςτικοφ οίκου και των αρμοδίων υπθρεςιϊν του 

Νοςοκομείου. 

 

ΑΘΟ 3ο  

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

3.1. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ρρομθκευτισ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από 

αίτθςι του. 

3.2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, εφόςον: 

- Το είδοσ δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 

- Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3.3. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του 

Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ 

παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

3.4.   Σε περίπτωςθ παράδοςθσ του είδουσ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ  τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να 

επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του 

αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209  του Ν.4412/2016.  

3.5.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ 

διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, 

επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι,  τα πρόςτιμα του άρκρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο 

αυτό. 

3.6.  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα 

προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

3.7.  Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι, 

ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 

εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα 

μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 

 

ΑΘΟ 4ο  

ΡΕΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ  

Σχετικά   με   τθν   παροχι   εγγυιςεων   από   τον   προμθκευτι   για   τθν   τιρθςθ  των  όρων τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ιςχφουν τα 

ακόλουκα: 
 4.1 Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 
το ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

4.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ποςοφ ………. το οποίο αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) και για το χρονικό διάςτθμα των δφο ετϊν, ςφμφωνα με τθν προςφορά, από τθν 

επιτυχι διενζργεια τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. 

4.3. Στθν ωσ άνω εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε περίπτωςθ επιςκευισ. 

Ρεριλαμβάνονται ετιςιοσ ζλεγχοσ καλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ, κακϊσ και όλα τα τυχόν απαιτοφμενα ανταλλακτικά, ενϊ δεν 

περιλαμβάνονται τα κάκε φφςθσ  αναλϊςιμα υλικά και τυχόν βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι ι βίαιθ χριςθ. 

4.4. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ του, το Νοςοκομείο μπορεί να 

προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ( π.χ. επιςκευι από άλλο φορζα ι αντικατάςταςθ), ςε βάροσ του και για λογαριαςμό του. 
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4.4. Ο προμθκευτισ εγγυάται τον απρόςκοπτο εφοδιαςμό του Νοςοκομείου με εξαρτιματα και ανταλλακτικά, για διάςτθμα δζκα 

(10) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι ςε πλιρθ λειτουργία, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ περιόδου εγγφθςθσ.  

4.5. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ότι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 

του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 5ο  

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Ο πρϊτοσ με τθν ωσ άνω ιδιότθτά του ανακζτει ςτο δεφτερο τθν προμικεια …………………………………………………………………………………. 

για τισ ανάγκεσ ……………………………………………………………………, τθσ οργανικισ μονάδασ ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» με ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ ………………………………. € με Φ.Ρ.Α. 

5.1  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ανωτζρω προμικειασ του είδουσ, κα γίνει μετά  τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου οριςτικισ- 

ποιοτικισ παραλαβισ των ειδϊν αυτϊν και τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ τιμι ςε Ευρϊ, 

κακϊσ και δελτίου φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€) και ο χρόνοσ εξόφλθςθσ, εντόσ 

εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι. 

5.2  Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο 

200 του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο 

και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.).  

Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του προμθκευτι, όταν αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα αυτοφ όπωσ π.χ. 

ςε μθ ζγκαιρθ παράδοςθ του τιμολογίου, ςε λανκαςμζνθ ζκδοςθ αυτοφ, ςε ςυμβατικζσ παραβάςεισ ι άλλοι παράγοντεσ , άςχετοι 

προσ το Νοςοκομείο, τθν προκαλοφν 

5.3. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 

107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΑΧΩΝ». 

5.4.  Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ : 

- Υπζρ του Κεφαλαίου Κοινωνικισ και Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Υπουργείου Υγείασ ςε  Άρκρου 3 εδ. Εϋπερ. εεϋτου  Ν. 

3580/2007:……………………….. 2% 

- Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν. 44605/2019): ………0,07% 

- Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.- n.4412/2016): …….0.06% 

- Επί των ποςϊν των δφο τελευταίων κρατιςεων παρακρατείται τζλοσ χαρτοςιμου εκ ποςοςτοφ 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α 

ποςοςτοφ 20%, υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου. 

5.5.. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των ειδϊν παρακρατείται ο  προβλεπόμενοσ ΚΦΔ φόροσ ειςοδιματοσ 4%. 

5.6. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5.7. Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

 

ΑΘΟ 6ο  

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ – παράδοςθ του υπό προμικεια υλικοφ, 

εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται 

ανζφικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

 6.2. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τότε 

που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ 

να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ρρομθκευτι και μπορεί να 

επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

 

 





27 

 

 

ΑΘΟ 7ο  

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου.  Ζχουν 

πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του 

επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

ΑΘΟ 8ο  

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) 

μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, 

τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, 

επι¬λφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο 

Ρρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι 

του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε 

δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα 

μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

8.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται κατά 

τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

8.3.  Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε 

φορά (Ν.4412/2016 κλπ). Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που 

απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθν ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, και αφοφ αναγνϊςκθκε, 

αναγνωρίςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

 

 

 

 

Ο  Ι     Σ  Υ  Μ  Β  Α  Λ  Λ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ο  Ι 

       

   ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑϋΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ»                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ «Βϋ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ»              

                   

 

              ΔΙΟΙΚΘΤΘ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  

«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

           Δρ  ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΟΥΤΑ 
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Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
 
θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

 
 
 

 

 

 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ονομαςία: Γ.Ν.Θ. «ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221872_50 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΘΣ 41, 54635 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ,  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΒΟΗΙΟΥ 
- Τθλζφωνο: 2313-308154 
- Θλ. ταχυδρομείο: promitheies@gennimatas-thess.gr  & avoziou@gennimatas-thess.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 
http://www.gennimatas-thess.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχετικοφ CPV): ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ. ” 

CPV: 3171000-6 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: * ] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 

υπάρχει): *……+ 

mailto:promitheies@gennimatas-thess.gr
mailto:avoziou@gennimatas-thess.gr
http://www.gennimatas-thess.gr/
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                              Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

                            Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : *……+ 
Τθλζφωνο: *……+ 
Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ *……+ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ * + Ναι *+ Πχι 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο  

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο  

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι  

προβλζπει   τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο  

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ  

απαςχόλθςθσ;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των [...............] 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων  

εργαηομζνων;  

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια *…...............+ 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με *….+ 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων  

ανικουν οι απαςχολοφμενοι.  

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

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) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 

 
 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι 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 φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 

 

 

 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:  

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία  

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα  

κακικοντα …):  

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ  

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

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

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά  περίπτωςθ,  αναφορά  του  τμιματοσ ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[ ] 
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Καηά πεπίπηωζη, αναθέπεηε ηο όνομα και ηη διεύθςνζη ηος πποζώπος ή ηων πποζώπων πος 

είναι απμόδια/εξοςζιοδοηημένα να εκπποζωπούν ηον οικονομικό θοπέα για ηοςρ ζκοπούρ ηηρ 

παπούζαρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα) 

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

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

131 παξ. 6 θαη 7, επιπλέον ηων πληποθοπιών πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 

θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 

 
 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 

 

 

 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν: 
*…+ 
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6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ 
εμπορίασ ανκρϊπων. 

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο

xiii
· 

5 

Σηο άπθπο 73 παπ. 1 οπίζονηαι οι ακόλουθοι λόγοι αποκλειζμού: 

1. ζυμμεηοχή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 
 

2. δσξνδνθία· 
 

3. απάηε· 
 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο

xii·
 

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ 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): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:* +, 
ςθμείο-(-α): * +, 
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): 
*……+*……+*……+*……+xviii 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

  ΦΟΟΙ ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ  
  ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

Εάν όχι αναφζρετε:    

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+· α)*……+· 
πρόκειται:   

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; β)*……+ β)*……+ 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των   

υποχρεϊςεων;   

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ.1) *+ Ναι *+ Πχι γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και -*+ Ναι *+ Πχι -*+ Ναι *+ Πχι 
δεςμευτικι;   

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι -*……+· -*……+· 
ζκδοςθσ απόφαςθσ   

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+· -*……+· 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ   

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:   

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: γ.2)*……+· γ.2)*……+· 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ δ) *+ Ναι *+ Πχι δ) *+ Ναι *+ Πχι 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ Εάν ναι, να Εάν ναι, να 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ αναφερκοφν αναφερκοφν 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείσ λεπτομερείσ 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των πλθροφορίεσ πλθροφορίεσ 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό *……+ *……+ 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xx  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, εγγράφων): xxi 
αναφζρετε: *……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 
 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ 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 
λιφκθκαν: *… ............... ] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
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 φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Έχει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

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

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
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 *..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

[] Ναι *+ Πχι 
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β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να  υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ  τα  δικαιολογθτικά  που 
απαιτοφνται  από   τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 

ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 
 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

(Ο οικονομικόρ θοπέαρ απαιηείηαι να ζςμπληπώζει μόνο ηην Ενόηηηα α ηος Μέποςρ IV, 

σωπίρ να ςποσπεούηαι να ζςμπληπώζει οποιαδήποηε άλλη ενόηηηα ηος Μέποςρ IV) 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί 
επιλογισ; 

όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 
 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

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

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: 
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε. 

 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα 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 xxx: 
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 ζγγραφα 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 εξισ: 
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): 
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

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

 
 
 

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

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα 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 αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
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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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

 
 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ 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 ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειών και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιών: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ 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 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…...........+ 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

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

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
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 φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει 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: 

 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά 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 ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 

α)*. .......................................... ] 

 

 

 
 

β) *……+ 

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

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα 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 φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

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

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
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): *……+*……+*……+ 
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12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα  των  προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

 
 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται 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 αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ 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 φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 

*……+ *……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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





 

 

 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

 
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 αναφζρονται, 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 δωρεάν

.
 

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 Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον 
εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν  
και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 
ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

viii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-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). 

               ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ  “διαφκορά”. 





 

 

 

x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι 
τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε 
προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii Ππωσ ορίηεται 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) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv Ππωσ ορίηεται 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 απόφαςθσ-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 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 
άλλεσ διατάξεισ.". 

xv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.  

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.  

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του  ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 

xx Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου  
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ  
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 





 

 

 

xxi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxii Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxvii Ρρβλ άρκρο 48. 

xxviii Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxix Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από  οριςμζνα 
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxx Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

xxxi Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

xxxii  Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

xxxiii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

               xxxiv Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ   

               που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxv Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxvi Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 
όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvii Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν  
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxviii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο 
πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxix Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 
λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 
μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω. 

xl Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xli Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία 
αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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