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

 
 
 

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ   008/2020 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  «ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» (CPV:33130000-0) ΓΙΑ  ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  

€7.700,00 ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ 

ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ 

(ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΙΜΗ). 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗ-

ΣΡΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗ-

ΜΗΣΡΙΟ» 

 
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ  

(ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ)  

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔ-
Η ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

12-10-2020, ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ  ΚΑΙ  ΧΡΑ 

14:00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙ-
ΜΟΤ 

13-10-2020, ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΧΡΑ 10:00 
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ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙ-

Ο» ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 
 

                             33130000-0 

 
ΚΧΓΙΚΟ NUTS ΔL 522 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ ΦΠΑ €6.209,68 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 

ΦΠΑ 
€7.700,00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΓΗ  02-10-2020 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  ΚΑΔ: 7131 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

     (ΜΔΡΟ  Α΄) 

1. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

(ΜΔΡΟ Β΄) 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 

5. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄) 

6. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄)  

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

1.2 Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο  Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

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

1.3 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άι-

ιεο δηαηάμεηο» 

1.4 Σνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο –

Νέα εηαηξηθή κνξθή- ήκαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρχζκηζε Θεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη 

αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, Μέξνο Γεχηεξν, Νέα εηαηξηθή κνξθή: Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή 

Δηαηξία (ΗΚΔ) 
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1.5 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσ-

λεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηα-

ηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

1.6 Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

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

ζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δη-

αδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αλζξψπη-

λσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη 

ηελ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

1.8 Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηή-

ζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 

2. Σηο απνθάζεηο: 
2.1 Σελ ππ΄αξηζκ.3ε/ζέκα 44ν/30-07-2020 (ΑΓΑ:Φ0Φ14690Β1-ΝΦ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο ηεο δαπάλεο, έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσ-

ληζκνχ θαη επηθχξσζεο ηνπ  Πξαθηηθνχ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα «Η-

αηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οδνληηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηεο  Οξγαληθήο  κν-

λάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €7.700,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

2.2 Σελ ππ’ αξηζκ.πξση.960ε/9886/29-7-2020 (ΑΓΑ:ΧΞΥΣ4690Β1-ΣΦΑ) αλάιεςε ππνρξέσζεο 

δέζκεπζεο ζηνλ ΚΑΔ 7131 «πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ» απφ ηελ Οξγαληθή κνλάδα «Ο 

ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

«ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» (CPV:33130000-0) ΓΙΑ  ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  €7.700,00 ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ (ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΙΜΗ). 

 
ΜΔΡΟ  Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα «Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ» γηα  ηηο αλάγθεο 

ηνπ Οδνληηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηεο  Οξγαληθήο  κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €7.700,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.   

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην 

ΜΔΡΟ Β΄ ηεο παξνχζαο. 
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Ζ πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα θαηαηάζζεηαη ζηνλ Κσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβά-

ζεσλ (CPV): 33130000-0 (Οδνληηαηξηθά θαη παξανδνληηαηξηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο). 

Αλαιπηηθφηεξα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 

α) Γχν (2) Οδνληηαηξηθέο Υεηξνπξγηθέο Αλαξξνθήζεηο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο     €2.740,00 

κε Φ.Π.Α. 24% (€1.370,00 ε θάζε κηα).      

β) Έλα (1) Οδνληηαηξηθφ Αθηηλνγξαθηθφ Μεράλεκα, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €4.960,00 κε 

Φ.Π.Α. 24%.  

 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €7.700,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:  €6.209,68 Φ.Π.Α: €1.490,32). 

Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο εγθα-

ηάζηαζήο ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε άι-

ιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξν-

ζθνξά πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κφλν απφ 

ηα δεηνχκελα είδε, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. 

 

Κάζε πξνκεζεπηήο, επί πνηλή απφξξηςεο, ζπκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά. 

 

Ζ ππεξεζία ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 7131 «Πξνκήζεηα Δπηζηεκνληθψλ Οξγάλσλ» 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη (βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο). 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο Α-

ΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Γηεχζπλζε: Διέλεο Εσγξάθνπ 2,  Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 2313 322329-

328, (αξκφδηνο ππάιιεινο: Κ.ιηάθα) κέρξη ηελ 12-10-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 (κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη).  

 

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκε-

ξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί 

ην δηαγσληζκό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ  13ε Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00΄, ζηελ 
αίζνπζα  ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», απφ αξ-
κφδηα ηξηκειή επηηξνπή.   
 

                                                                ΑΡΘΡΟ 3
ν  

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε: 
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Α) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

Β) ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεπζχλζεηο (URL):   

www.oagiosdimitrios.gr ζην πεδίν Πξνθεξχμεηο-Γηαγσληζκνί.  

 

Η Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο: 
 
Αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  
ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΧΝ 

 
Οη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εγγξάθσο ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηη-

θή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα δελ εμεηάδνληαη. 

 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απα-

ληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνχ θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλα-

γθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

(β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζε-

θαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνε-

ηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηε-

ζηεκέλα ζε: 

α. θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 

β. θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.), 

γ. ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφ-

ζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηη-

θνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο, 

δ. ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπ-

λάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζί-

σλ ζπκβάζεσλ.  

 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, ζπκκε-

ηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ 

ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ 

επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηφ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε 

ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ, είηε απηφλνκα είηε σο 

κέιε έλσζεο, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα δηαγσληδφκε-

λσλ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχ-

λνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην όηη θάζε ππνςήθηνο νη-

θνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε θαη έρεη απνδερηεί αλεπηθύιαθηα ην ζύλνιν 

ησλ όξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ νη-

θνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ( εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπ-
ζνπο ιφγνπο: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξ-

γαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42). 

β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζν-

ξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξν-
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δνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκε-

λε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκη-

θψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπ-

ξψζεθε κε ηνλ Ν. 2803/2000 (ΦΔΚ Α΄ 48/3.3.2000). 

δ)Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκ-

βνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, 

ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξ-

ζξν 4 απηήο. 

ε) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκν-

θξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλν-

βνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνί-

εζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηε-

ξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελ-

ζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 3691/2008 (ΦΔΚ Α΄ 166/5.8.2008). 

ζη) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ηνλ Ν. 4198/2013 (ΦΔΚ Α΄ 215/11.10.2013). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγά-

λνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.),ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδα-

θίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.   

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακε-

ηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηά-

θιεηε απφθαζε. 

 
2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφ-

θαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηε-

κέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη  

β) φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιη-

ζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππν-

ρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή.  
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Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε έρεη ππαρζεί ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθν-

λνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξν-

ζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχ-

πηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσλη-

θναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην ε-

ζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηη-

θνχ δηθαίνπ. 

β) ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ Φνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακ-

βάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο. 

γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Οηθνλνκηθφο Φνξέ-

αο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσλη-

ζκνχ. 

δ) θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 ε ν-

πνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

ε) θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φν-

ξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 

ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

ζη) έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαί-

ηεζεο ζην πιαίζην ,πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε Αλαζέηνληα 

Φνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγ-

γειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξη-

ηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 
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(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέ-

ηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκη-

ην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεη-

ζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθε-

ξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηα-

δηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηά-

θιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιεί-

ςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 

 

5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 

74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηα-

δηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαη ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

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

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

2. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ». 

 Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

Πξνζνρή: Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέ-

ξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φ-

γθνπ ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπ-

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

ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
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3. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέ-

ινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξα-

ζε ζηελ ειιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

4. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε 

ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη 

ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

 

5.Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε 

ή ηελ απφθιηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλάζεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηα-

γξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

6.Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμην-

ιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

1. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο:  

 

Α. Κιεηζηφ ζθξαγηζκέλν ππν-θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ζε 

δύν (2) αληίηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη φια ηα παξαθά-

ησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο): 

 

 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) [άξζξν 79 παξ.4 ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α147)],ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε σο πξνθαηαξθηηθή α-

πφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ ππνςήθηνο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ βξίζθεηαη 

ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δάλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/2016, ην ΣΔΤΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο 

θνξείο απηνχο. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη βάζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ έδξαο (www.gennimatas-thess.gr) θαη ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο 

(www.oagiosdimitrios.gr). 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 107 παξ. 13 ηνπ Ν.4497/2017, ην ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξαθεί από 
ηνλ εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ήηνη ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν απηνύ, όπσο πξν-
θύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ηνλ ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξν-
ζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξη-
κέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 
 

 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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 Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ  νη  ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ  ζηνλ δηαγσληζκφ  κε 
αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο.  
  

Β. Κιεηζηφ ζθξαγηζκέλν ππν-θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δύν (2) αληί-

ηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξν-

ζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξη-

ιακβάλεη: 

 Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ηερληθέο πξν-

δηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφ-

γεζε, 

 ηνηρεία (έγγξαθα, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά), ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο,  

 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά ηνπ 
πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα 
δηάζηεκα δηαθνζίσλ εβδνκήληα (270) εκεξψλ γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά 
είλαη αιεζή θαη αθξηβή δ) Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο πξνο ππνβνιή Τπεχζπλεο Γειψζεηο 
 
  Οη παξαπάλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (άξζξν 
107, παξ. 13 λ.4497/2017) ζε πεξηπηψζεηο ΟΔ, ΔΔ,ΔΠΔ, ΑΔ θαη ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ. 
  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπ-
ηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
αξρηθψλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνη-
θεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4250/2014. 

 Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηα-

ζθεπαζηεί ην πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ππνρξενχηαη επη-

πξνζζέησο λα δειψλεη πξνο ηνλ θνξέα φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα θα-

ηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκή-

ζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο.  

 Πίλαθαο ζπκκόξθσζεο 

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπ-

κπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄ θαη ηηο παξαθά-

ησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

α) ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

β) ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή 

έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξν-

ζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε 

αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

γ) ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηη-

θέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξ-
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γίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ π-

πνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηεο ελφηε-

ηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο. 

δ) Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Α-

ληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 

ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.) 

 Τπόδεηγκα πίλαθα ζπκκόξθσζεο 

   

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟ-

ΜΠΗ 

1  ΝΑΙ   

2  ΝΑΙ   

 

Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απαληεζνύλ ζεκείν πξνο ζεκείν ζην θύιιν ζπκκόξ-

θσζεο, κε πνηλή απόξξηςεο, ελώ ζα πξέπεη λα ζεκειηώλνληαη-απνδεηθλύνληαη κέζσ pro-

spectus (ηερληθά θπιιάδηα) θαη πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηα νπνία ζα ζπλνδεύ-

νπλ ηελ πξνζθνξά. 

Σε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ όγθνπ, λα ηνπνζε-

ηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθε-

ιν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 
  
Γ. Κιεηζηφ ζθξαγηζκέλν ππν-θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δύν (2) 

αληίηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη  ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο.  Θα δνζεί ηηκή γηα ηηο ππφ αλάζεζε ππε-

ξεζίεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΜΔΡΟ Β΄. 

 ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.  

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη νη 

ππφ αλάζεζε ππεξεζίεο θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, 

ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ Πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβα-

ζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμί-

σζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληίηηκνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη βά-
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ζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο 

 Δάλ ζηνλ δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, νη Αλαζέηνπζεο Αξ-
ρέο, κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά αλψηαην φξην δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 88 θαη 89 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπ-
με/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη 
ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα, αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα 
πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

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

δηαγσληζκνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) λα αλα-

γξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ θαη ηνλ Α/Α θαηά ηελ εκεξνκελία θαηά-

ζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη από ην ΠΑ-

ΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ απηό ζα δειώλεηαη ζε ππεύζπλε δήισζε. Πξνζθνξέο αλώηεξεο 

ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δθφζνλ ν θπξίσο θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα 

πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκα-

ηεία». 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

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

θα ησλ πξσηνηύπσλ ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014. 

2. Σα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπ-

ξσκέλα από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δη-

θεγόξν. Σηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φά-

γεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξσηόηππα 

ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014 

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

πηθέξνπλ θπξώζεηο.  

4. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ε-

κπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε 

ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπ-

ηηθνχ ραξαθηήξα» ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπη-

ζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπν-

ξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηε-

ξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηη-

θή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επη-

βάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλα-

ηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Σν δηθαίσκα πξφ-

ζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ π.δ. 28/2015 (Α'34).  
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5. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξν-

γξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη α-

πνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, 

λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δη-

νξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξν-

ζθνξψλ. 

6.  Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127  ηνπ 

Ν.4412/2016  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζε-

σξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή 

πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα α-

πνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, 

επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φ-

ηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγ-

γξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο,  (ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016).  Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη 

νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξν-

ληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

7.  Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  270  

εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 

αξρηθή δηάξθεηα. 

Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκε-
λα ζην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, 

κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 

8.Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη (βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο– ηηκήο). 

Ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πε-

ξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ή ηελ ίδηα βαζκν-

ινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

9.Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο. 

10.Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζα γίλεη εληφο 

δηαζηήκαηνο (εμήληα) 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο, ζηηο απνζήθεο ή ζην ηκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, 

κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα δηελεξγείηαη απφ 

Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. ε 

πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, ηζρχνπλ ηα πξφζηηκα θαη νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 

207 ηνπ Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
H Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθν-

ξψλ, απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά ε νπνία: 

α) Γελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 

ηεο παξνχζαο, 

β) Πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε 

ή δηφξζσζε, ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 

απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, 

γ) Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο δηεπθξηλήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

ή ε δηεπθξίλεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 

4412/2016, 

δ) Τπνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε Δλψζεσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κε θνηλά κέιε, 

θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 

Δλψζεσλ, 

ε) Δίλαη ππφ αίξεζε, 

ζη) Δίλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

δ) Θέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) Παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχ-

ζεο Γηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο χκβαζεο 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη θέξνπλ καδί ηνπο ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη ππν-θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κovoγξάθovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο. 
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3.2. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κovoγξάθovηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή. 

3.3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ 

ηα κέιε ηεο. 

4. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & αμηνιφγε-

ζεο ησλ πξνζθνξψλ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί.  

β) ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγε-

ηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν, δειαδή ην άζξνη-

ζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επί ηνπο α-

ληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i: 

U = ζ1.Κ1 +ζ2.Κ2+....+ζλ.Κλ. Όπνπ: «U» = ηαζκηζκέλε βαζκνινγία/ «ζλ» = πληειεζηήο βα-

ξχηεηαο/  

«Κλ» = Κξηηήξην Αλάζεζεο 

Ζ βαζκνινγία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη φζα αλαθέ-

ξνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016: Ζ βαζκν-

ινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 

βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξα-

θψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηα-

γξαθέο.  

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ1 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

Ζ πνηφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο αμίαο, ηα αηζζεηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα 

φινπο ηνπο ρξήζηεο, ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη θαηλνηφκα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εκπνξία θαη νη ζρεηηθνί φξνη 

40% 

2 

Ζ νξγάλσζε, ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ν-

πνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πνηφηεηα ηνπ δηαηεζέληνο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζην επίπεδν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

20% 

3 Ζ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε 10% 

4 Οη φξνη παξάδνζεο, φπσο ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε δηαδηθαζία 10% 

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

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

συντελεστές βαρύτητας 
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θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ή πε-

ξαίσζεο 

5 
Ζ παξνρή ηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016 
10% 

6 Ζ πξνζαχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ρξφλνπ εγγχεζεο 
10% 

 ΤΝΟΛΟ  100% 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ Τπεξεζία Γηε-

λέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο. 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο αμηνιφγε-

ζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ιoηπψv ζηoηρείσv απηήο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα γλσζην-

πνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψ-

ζεη εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεη-

ξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. Ζ Δπηηξνπή 

δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ Τπεξεζία ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσ-

ζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή ά-

πνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθν-

ξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ αθόινπ-

ζν ηύπν: 

                                     

                   

         

Όπνπ 

(α)  Κi = Ζ ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηκή Κ ηεο Πξνζθνξάο i.  

(β) Ui = ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία  

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε Σηκή Πξνζθνξάο φπσο πεξηγξάθε-

ηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν Λ 

θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ. Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη 

θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξα-
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θέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο 

απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ δηαπίζησζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, φπσο απηνί νξίδν-

ληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία επηθπξψλεη κε απφθαζε ηεο ε Γηνί-

θεζε ηεο ππεξεζίαο. 

5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 

εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε 

απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακ-
βάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξ-
ζεθαλ. 

 
7. Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δε-

κόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμην-

ιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη 

δηαβηβάδεηαη ζην Απνθαζίδσλ Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ. 

 

8.Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπ-

θξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

9.χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 107, πεξ.18 ηνπ  λ.4497/2017 ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέ-

ξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), 

επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθά, γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε 

αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέ-

ζα, εθδίδεηαη κία απφθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο. Καηά ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/16. 

 
Η ππνβνιή κηαο θαη κόλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσλη-
ζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 117, Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 

1.  Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, 

εθηφο ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ. 
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2. Οη ηηκέο δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηπρφλ 

παξάηαζε απηήο. 

3.  Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν  

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν (2) 

αληίηππα ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ηα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 

80 (Ν.4412/2016),ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.  

Αλαιπηηθφηεξα: 
α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκα-

ηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλν-

κηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θή-

ξπμεο πηψρεπζεο, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ  ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή, δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφ-

θαζε 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο (π.ρ. αζθαιηζηηθή – θνξνιν-
γηθή ελεκεξφηεηα) ή πνπ δελ θαιχπηνπλ φιε ηε δεηνχκελε ρξνληθφ πεξίνδν (δειαδή απφ ηελ ε-
κεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσ-
ζεο λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε κε χπαξμε ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαη γηα ην ρξνληθφ ζεκείν 
ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ζε απηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγα-
ζηαθψλ ρέζεσλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδν-
ζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
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Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχ-

ζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί πξάμεηο επη-

βνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιή-

μεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε 

δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο πξνο ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Σν παξαπάλσ απνδεηθηηθφ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ. 

ζη) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
I. Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξν-
πνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνί-
λσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 
II. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 
III. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 
αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθν-
λνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία πξν-

βαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 

αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην 

νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρν-

ξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δη-

θαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηή-

ζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 

παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο α-

λαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε κα-

ηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Σα απνηε-

ιέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχ-

ξσζεο. 

ΑΡΘΡΟ 12ν  
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ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν ή ζηνπο πξνζθέξνληαο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο είλαη 

απνδεθηέο κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο 

φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεη-

ζηηθά βάζεη (βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο). 

2. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηη-

θψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη 

ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξν-

κείν θ.ιπ. επί απνδείμεη.   

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξ-

ρνληαη, εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

(α) άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο θαη 

(β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγύεζε θαιήο ε-

θηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκ-

βαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ, ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο. 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο 

ν Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνκεζεχζεη 

ην Ννζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηνπο ινηπνχο 

ζπλαθείο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ηα 

ηερληθά θπιιάδηα θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν πνπ έρεη πξνζθνκίζεη. Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ην 

Ννζνθνκείν γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο, δπζιεηηνπξγίαο ή θαη αζπκθσλίαο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ πξνο ηα ζπκθσλεζέληα. ε φιεο ηηο πην 

πάλσ πεξηπηψζεηο, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη απξνθάζηζηα θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ λα απνθαζηζηά ηε βιάβε, δπζιεηηνπξγία ή θαη αζπκθσλία ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ, αθφκε θαη κε κεξηθή ή νιηθή αληηθαηάζηαζε απηνχ. ηελ 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ θάζε είδνπο 

πιηθψλ θαη ηεο ακνηβήο ησλ ηερληθψλ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ. Σν ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή. Ζ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αλ δελ είλαη 

δπλαηφ, ε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα πινπνηείηαη ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

Δθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο απαηηεζεί απνθαηάζηαζε βιάβεο ηζρχ-

νπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Καη’ εμαίξεζε, ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ δελ θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

- Απνδεδεηγκέλα θαθή ή κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθν-

κείνπ ή ηξίηνπο.  
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- Δπεκβάζεηο ζην πιηθφ απφ αλαξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείν ή ηξίηα πξφζσπα, κε ε-

μνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ Πξνκεζεπηή.  

- Πεξηπηψζεηο δεκίαο ή θαηαζηξνθήο πξνθαινχκελεο απφ ζενκελίεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο 

θ.ι.π.) ή απφ αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, θαθφβνπιεο ή κε (ππξθαγηέο, εθξήμεηο θ.ι.π.).  

- Πξνζβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θάζε είδνπο πγξά ή ρεκηθέο νπζίεο (λεξφ, αλαςπθηηθά, φμηλα ή 

βαζηθά δηαιχκαηα θ.ι.π.).  

Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ χπαξμε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ηνπ εμνπιηζκνχ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε ην 3% 

επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξί-

ζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθ-

πξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκ-

βαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ 

ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε 

απηήο.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα κέ-

ρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη α-

παγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλν-

πξαμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

1. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κέ-
ρξη νινθιήξσζεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεη-

ηνπξγία ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξνινγη-

αθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

3. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε 

ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο θαη ηνπνζέηεζεο. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο 

ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). 
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Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε 

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

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, 

εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θε-

ξχζζεηαη έθπησηνο.  

5. Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη 

ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα 

παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

ΑΡΘΡΟ  14ν  

ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 

127 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηε δηαδη-

θαζία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.). 

Δηδηθφηεξα: 

1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθν-

λνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξε-

ηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβν-

ιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώ-

κελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν  

ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδη-

θαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξ-

κφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 

ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξά-

ιεηςε.  

ΑΡΘΡΟ 16o   

ΠΛΗΡΧΜΗ 

1.H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€). 
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2.Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβν-

ιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

3.Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιε-

ζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.). 

4.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ.  

5. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδη-

θσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη β) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 

4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ιπ.). 

6. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο:  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ 

πνζνχ παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ.ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-

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

 πνζνζηφ 0,07%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ άξ-

ζξνπ 44 ηνπ Ν. 4605/2019 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην έβδνκν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4013/2011 (Α   204 ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 4072/2012 

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

375 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφ-

ξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ 

θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ. 

  Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε 

θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχ-

ζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/2016(ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο 

θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκη-

θψλ). 

 Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη  θξαηή-

ζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

 Τπέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο ( 2% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 8%. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν 
ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή 
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δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ 

ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

2.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ 

ζχκβαζε, εθφζνλ: 

17.2.1. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ    

Ννζνθνκείνπ. 

17.2.2.  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3.  ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή   

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

4.  ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, 

κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209  ηνπ Ν.4412/2016.  

5.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά 

ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη 

πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή,  ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, 

θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

6.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε 

ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

7.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκη-

κνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσ-

ζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθν-

ινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα 

κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο 

θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξί-

πησζε θνηλνπξαμίαο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18ν 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 

1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε 

ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θά-

ζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ 

θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ 

Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέ-

ξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξί-

πησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθα-

ιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψ-

ζεσλ.  
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3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππν-

ρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ν 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 
εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυ-
πνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν 
πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο: α) ν Ν.4412/2016 
(ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξ-
κνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα, β) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, γ) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ηνπ Πξνκεζεπηή, δ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ν 
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) 

ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιή-

ξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επη-

ιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Νν-

ζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθα-

ζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα 

ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε 

ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψ-

πηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

2.  Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ 

απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χ-

ιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 
3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γε-

κνζίνπ δηαηάμεηο (Ν.4412/2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απ-

ηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 

εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

                                                                                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ   

 

                                                          ΓΔΧΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΑ        
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ΜΔΡΟ Β΄ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθν-

λνκηθή άπνςή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο, ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα  «ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟ-

ΦΟΡΧΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ»  

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

Ζ πνηφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο αμίαο, ηα αηζζεηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα 

φινπο ηνπο ρξήζηεο, ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη θαηλνηφκα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εκπνξία θαη νη ζρεηηθνί φξνη 

40% 

2 

Ζ νξγάλσζε, ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ν-

πνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πνηφηεηα ηνπ δηαηεζέληνο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζην επίπεδν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

20% 

3 Ζ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε 10% 

4 

Οη φξνη παξάδνζεο, φπσο ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε δηαδηθαζία 

θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ή πε-

ξαίσζεο 

10% 

5 
Ζ παξνρή ηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016 
10% 

6 Ζ πξνζαχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ρξφλνπ εγγχεζεο 
10% 

 ΤΝΟΛΟ  100% 

 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

 Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν ή ζηνπο πξνζθέξνληαο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο είλαη 
απνδεθηέο κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηψ-
δεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςή πξνζθνξά ζχκθσ-
λα κε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο- ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ αλσ-
ηέξσ πίλαθα  «ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ». 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α) Γχν (2) Οδνληηαηξηθψλ Υεηξνπξγηθψλ Αλαξξνθήζεσλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο     

€2.740,00 κε Φ.Π.Α. 24% (€1.370,00 ε θάζε κηα).      
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Να δηαζέηεη: 

 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο AC 220 V 

 πρλφηεηα 50Hz 

 Ηζρχο >0.9 kW 

 Ρνή αέξα > 800 l/min 

 πιιέθηεο ακαιγάκαηνο 

 Δπίπεδν ζνξχβνπ < 65dB 

 ε ερνκνλσηηθφ θνπηί δίπια ζην unit  

       

Β) Έλα (1) Οδνληηαηξηθφ Αθηηλνγξαθηθφ Μεράλεκα, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €4.960,00 κε 

Φ.Π.Α. 24%.  

 

Να δηαζέηεη: 

 

 Κεθαιή κε θπιηλδξηθφ θαηεπζπληήξα κε εζηηαθή απφζηαζε > 20 cm 

 Αθηηλνινγηθή ιπρλία 70kV, 7mA,  κε ξπζκηδφκελε ηάζε ιεηηνπξγίαο 

 Φίιηξν 1,5 – 2 mm Al 

 Γηαξξνή αθηηλνβνιίαο < 100mR/h ζε απφζηαζε 1 m απφ ην πίζσ κέξνο 

 Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ αθηηλνβφιεζεο απφ 0.06 σο 3.20 sec 

 Να δηαζέηεη απηφκαην ειεθηξνληθφ ρξνλνδηαθφπηε 

 Να δηαζέηεη νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο 

 Να δηαζέηεη απηφκαηε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ιήςεο αλάινγα κε ηνλ ζσκαηνκεηξηθφ ηχπν ηνπ 
αζζελνχο, ηελ ειηθία, ηελ επαηζζεζία ηνπ θίικ θαη ηελ πεξηνρή αθηηλνβφιεζεο 

 Να είλαη επηδαπέδην κε ηξνρήιαην θαη κε πνιχζπαζην βξαρίνλα θαη κεραληζκφ πνπ εμαζθα-
ιίδεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θεθαιήο. 

 Ζ θεθαιή ηνπ αθηηλνινγηθνχ κεραλήκαηνο λα έρεη ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ 

 πκβαηφ κε θάζε ζχζηεκα ςεθηαθήο αθηηλνγξαθίαο. 

                                                          Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξα-

θέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ISO 13485 ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α ΓΤ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε 

δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

2. Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζε-

θηηθήο θαηαζθεπήο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο (απαξάβαηνο φξνο). 

 
3. Γπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ εληφο δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκε-

ξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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4. Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φ-

ισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θηη ζπληεξήζεσλ. Να αλαθεξζεί ε ζπρλφ-

ηεηα αληηθαηάζηαζεο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ 

θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην 

κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξα-

θέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

5. Να βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 

κία δεθαεηία. 

 

6. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κφληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service 

θαη ε αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε βιάβεο λα είλαη άκεζε. Σν θαηάιιεια  

 
7. εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ.  

 
 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ ρξή-

ζε  ησλ κεραλεκάησλ. 

 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλν-

ινγίαο  φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ.  

  
8. Να αλαθεξζεί: 

 

α) Ζ εηήζηα θνζηνιφγεζε ζπκβνιαίνπ πιήξνπο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαι-

ιαθηηθψλ, service kits, θαη εξγαζίαο, εθηφο ινηπψλ αλαισζίκσλ.  

β) Ζ εηήζηα θνζηνιφγεζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kits θαη 

εξγαζίαο εθηφο αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο. 

 

9. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιεη νπσζδήπνηε: 

•  Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε αλαιπηηθή πεξη-

γξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 

κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκα-

ηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) κπνξεί λα 

δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

• Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ Διιε-

ληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδν-

ζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

 

10. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο θαη αλαιπηηθή απάληεζε 

ησλ δεηνπκέλσλ πξνδηαγξαθψλ κε αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε ζε επίζεκα έγγξαθα ηνπ θαηα-

ζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

         

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………. 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. fax)                                                                   

                                                          Ζκεξνκελία  έθδνζεο…………… 

                                                                    ΔΤΡΧ 

……………………………. 

Πξνο  

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

 ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΚ 546 34 

 

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

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο α-

λέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ……….. (θαη νινγξάθσο)………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξην-

ξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο εηαηξεί-

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

Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απ-

ηήλ ησλ φξσλ ηε κε αξηζκφ ………………...ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ  πξνκή-

ζεηα ……………………………… (αξ. δηαθ/μεο ……./………) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

…………………..…….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο 

…………..… ΔΤΡΧ απηήο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά 

ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε  θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 

κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε  πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε η-

ζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. ή 

ηελ επηζηξνθή ηεο ζ΄ εκάο,  νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.  

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ  ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφ-

ζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,  δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγ-

γπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο.  
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                                                         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Δθδφηεο 
Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα, Σειέθσλν επηθνηλσλίαο,  
fax 
 : 
Ζκεξνκελία έθδνζεο  
: 
Πξνο ηελ 
(Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ...................... ΓΗΑ ΠΟΟ .................... ΔΤΡΧ. 
1.Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα 
θαη  
αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, ππέξ ηεο  
(εηαηξείαο)........................ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 
α)............., β) ...............θιπ , αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφ-
θιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα 
πνζφ επξψ ............... θαη νινγξάθσο  
............................ 
ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο απφ 
................... χκβαζεο κεηαμχ ηεο.......... ...............θαη ηεο ..............., πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ 
ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο ....../....../.......... κε αληηθείκελν ην έξγν : « 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ .................», ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.  
......../......... δηαθήξπμή ζαο. ΤΜΒΑΖ: 2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλ-
ζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελ-
ζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άι-
ιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852,855, 862,864 θαη 866,869  
ΑΚ, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 
3. Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ζα θαηαβιεζεί δε ζε εζάο, νιφθιεξν ή ελ κέ-
ξεη ρσξίο θακίαο απφ κέξνπο καο αληίξξεζεο,ακθηζβήηεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ 
βάζηκνπ ή ε κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ή ζπ-
γθαηάζεζε ηεο ........................... νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε 
ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 
5. Ζ ππφςε εγγχεζε ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη ηηο ...... 
/......./....... νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δή-
ισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε ζα παξακείλνπκε ππεχζπ-
λνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 
6. Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφ-
ζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγ-
γπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο  
7. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  
                                                                                          (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ………………….. 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα …………., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην  

……………………………………………………,   πνπ   εδξεχεη   ζη   ………………………………, 

λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ 

ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "Α΄ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεχνπζα ζηε ………………, 

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

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

……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπείηαη   λφκηκα   απφ ηνλ θ. 

……………………………………… θαη ζην εμήο,  ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "Β΄ ΤΜΒΑΛΛΟ-

ΜΔΝΟ". 

Έρνληαο ππόςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. …………. δηαθήξπμε. 

Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ  Ννζνθνκείνπ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξχρζεθε Πξνκεζεπηήο, γηα ηα 

αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα 

εμήο: 

πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ 

ακνηβαία  απνδεθηά  ηα   παξαθάησ : 

ΑΡΘΡΟ 1ν  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε …………………………… 

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξν-

ζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχ-

ζαο. 

1.3. H ζπλνιηθή αμία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €…….,…. άλεπ ΦΠΑ, ήηνη €………,… κε ΦΠΑ.  

ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1 Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, από ηελ ππνγξαθή 
ηεο, κέρξη νινθιήξσζεο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ. 
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2.2 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξν-

ινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 2.3 Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε 

ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο θαη ηνπνζέηεζεο. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

2.4 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο 

ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδν-

ζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 

ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζν-

θνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε 

ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θή-

ξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016). Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα 

αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

2.5 Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη 

ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα 

παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

ΑΡΘΡΟ 3ν  

ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

3.1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

3.2.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ 

ζχκβαζε, εθφζνλ: 

3.2.1. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

3.2.2. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3.3.  ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή   

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

3.4.  ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, 

κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209  ηνπ Ν.4412/2016.  
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3.5.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά 

ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη 

πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή,  ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, 

θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

3.6.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε 

ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

3.7.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκη-

κνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσ-

ζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθν-

ινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα 

κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο 

θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξί-

πησζε θνηλνπξαμίαο. 

ΑΡΘΡΟ 4ν  

ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΓΓΤΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

 

4.1 Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απ-

ηήο ν Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνκε-

ζεχζεη ην Ννζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηνπο 

ινηπνχο ζπλαθείο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηνπ πξν-

ζθνξάο, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν πνπ έρεη πξνζθνκίζεη. Ζ εγγχεζε 

θαιχπηεη ην Ννζνθνκείν γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο, δπζιεηηνπξγίαο ή θαη αζπκθσλίαο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ πξνο ηα ζπκθσλεζέληα. 

4.2 ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη απξνθάζηζηα θαη ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ λα απνθαζηζηά ηε βιάβε, δπζιεηηνπξγία ή θαη αζπκ-

θσλία ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ, αθφκε θαη κε κεξηθή ή νιηθή 

αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

4.3 ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ θάζε εί-

δνπο πιηθψλ θαη ηεο ακνηβήο ησλ ηερληθψλ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ. Σν ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή.  

4.4 Ζ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αλ δελ είλαη 

δπλαηφ, ε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ απνθαηά-

ζηαζε ηεο βιάβεο ζα πινπνηείηαη ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε.  

Δθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο απαηηεζεί απνθαηάζηαζε βιάβεο ηζρχ-

νπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

4.5 Καη’ εμαίξεζε, ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ δελ θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

- Απνδεδεηγκέλα θαθή ή κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθν-

κείνπ ή ηξίηνπο.  
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- Δπεκβάζεηο ζην πιηθφ απφ αλαξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείν ή ηξίηα πξφζσπα, κε ε-

μνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ Πξνκεζεπηή.  

- Πεξηπηψζεηο δεκίαο ή θαηαζηξνθήο πξνθαινχκελεο απφ ζενκελίεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο 

θ.ι.π.) ή απφ αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, θαθφβνπιεο ή κε (ππξθαγηέο, εθξήμεηο θ.ι.π.).  

- Πξνζβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θάζε είδνπο πγξά ή ρεκηθέο νπζίεο (λεξφ, αλαςπθηηθά, φμηλα ή 

βαζηθά δηαιχκαηα θ.ι.π.).  

4.6 Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ χπαξμε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχε-

ζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

5.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  

η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφ-

λν ηζρχνο έσο ηελ επηζηξνθή ηεο. 

 
5.2 ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο  
ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 
 
Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξηλ απφ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επη-
ζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνζηνχ 3% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ηελ ζπκβαηηθή εγγχεζε θα-
ιήο ιεηηνπξγίαο (2 έηε). 

5.3 Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηη-

θή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε 

ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

5.4  Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε 

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

ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΣΙΜΗΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

6.1 Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …….,00 €  επξψ ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο εγθα-

ηάζηαζήο ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε άι-

ιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξν-

ζθνξά πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

6.2 H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€). 

Ζ πιεξσκή ηνπ «β΄ ζπκβαιινκέλνπ» ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κε βάζε 
ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 
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Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6.3  Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

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

6.4 Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

6.5 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή 

εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη β) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 

4412/2016.. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ιπ.). 

6.6 Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ 

πνζνχ παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-

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

 πνζνζηφ 0,07%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ Ν. 

4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην Ν. 

4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηά-

μεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρη-

θήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ). 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 4%. 

 Κξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ε νπνία επη-
βάιιεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο δεκφ-
ζηαο ζχκβαζεο, πξφ θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη επί ηεο αμίαο θάζε είδνπο 
δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο, πξφ θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, είηε απηφ αζθείηαη κέζσ δηνηθεηηθήο 
εληνιήο είηε κέζσ ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 3θαη 4 ηεο ΚΤΑ 1191/14-3-2017 (ΦΔΚ 969/22.3.2017/Β’). Ζ ελ ιφγσ 
θξάηεζε ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εη-
ζθνξά ππέξ ΟΓΑ.   

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

Πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ηηο εμήο εηδηθέο ππνρξεψ-

ζεηο, σο πξνο φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ: 

α) Να κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ. 

β) Να πξνθπιάζζεη ην πιηθφ απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα 

ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ ή ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (πγξαζία, ζθφ-

λε, ππεξβνιηθή δέζηε θ.ιπ.). 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
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8.1 Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε 

ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θά-

ζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ 

θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ 

Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

8.2 ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηά-

ζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε 

πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα 

επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππν-

ρξεψζεσλ.  

8.3 Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ π-

πνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

ΑΡΘΡΟ 9ν  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 
εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυ-
πνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν 
πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο: α) ν Ν.4412/2016 
(ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξ-
κνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα, β) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, γ) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ηνπ Πξνκεζεπηή, δ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο. 

ΑΡΘΡΟ 10ν  

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

10.1 Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) 

ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιή-

ξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επη-

ιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Νν-

ζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθα-

ζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα 

ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε 

ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψ-

πηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

10.2  Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ 

απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χ-

ιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

10.3 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 

008/2020 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γε-

κνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ 
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άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φκνηα αληίγξαθα, ηα ν-

πνία,  αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν 

έιαβε δχν (2) αληίγξαθα, ελψ ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
      Γηα ην Γ.Ν.Θ.  
«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»                   Γηα ηνλ «Β΄ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ» 

 

 

 

 

                        Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                ΓΔΧΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
Γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο 

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

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

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

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2, ΘΔΑΛΟΝΗ-
ΚΖ , Σ.Κ.546 34 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Κ.ΛΗΑΚΑ 
- Σειέθσλν: 2313322329 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: agdim-prom@3ype.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηη-

θνχ CPV): πξνκήζεηα  «Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ» γηα  ηηο αλάγθεο ηνπ Οδνληηαηξη-

θνχ Σκήκαηνο (CPV:33130000-0)  
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξ-
ρεη): 008/2020 

 
 
 
 

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

 
 

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

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηά-
ζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε 
άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπ-
αθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 
 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νη-
θνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»4 ή 
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλε-

θηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 

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

[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάιν-
γν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θν-
ξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ 

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

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο πα-
ξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπ-
κπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζ-
κφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξί-

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

ξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζε-

κν θαηάινγν5: 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

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

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

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

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

βαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εη-
ζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ 
ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ 
ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπ-
ζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-

θηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηα-
δηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο6; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

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

θνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκε-

ηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 

 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 

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

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

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

πνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

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

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

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

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθα-
λφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξν-
θεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επη-
ινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θα-

ζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

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

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

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

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

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

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

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλα-
ζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεη-
λφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

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

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

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

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

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

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

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

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

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηα-
δίθεο: 

Απάληεζε: 

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

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ16 ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επν-
πηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξν-
ζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξα-
ηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθα-
ζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ ν-
πνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απν-

θιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθα-
ζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 
έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο 

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

θαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

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

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

[……][……][……][……]19 
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζε-
θαλ21: 

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

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνη-
λσληθήο αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα θαη 
ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηε-

ζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφ-

θεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππν-
ρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθα-
ζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο α-
ζθάιηζεο πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκε-
λσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο 
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηα-
βνιή ηνπο ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧ-
ΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξ-
ζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξ-
ζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

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

θέξεηε: 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθε-
ξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

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

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ25; 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ α-
πνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηα-
δήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο26 : 

α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξη-
ζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξην-
ηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζί-
αο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξ-
γίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο27  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζν-
βαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα28; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-
ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  

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

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκ-
θσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσλη-
ζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-
ξνθνξίεο: 

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

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

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιφ-
γσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία α-

λάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επη-
ρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί 
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχ-

λαςεο ηεο ζχκβαζεο30; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

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

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβα-
ξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα31 θαηά 
ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβα-
ζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέην-
ληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο πα-
ξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφ-

κνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβε-
βαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξν-
θνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσ-
ζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απ-

ηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπ-
ζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θν-

ξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε α-
ζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθά-
ζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέ-
ηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέ-
ξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο πα-
ξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

[] Ναη [] Όρη 
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λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή 

ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
έξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

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

ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηιν-
γήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

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

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγε-

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

ζήο32; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-

θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Β: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

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

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

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξό-
ηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξη-
λίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ 
λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-

θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπ-
ζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξη-
λίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ 
λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηή-
καηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηα-

ρείξηζεο: 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειε-
θηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

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

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

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

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

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

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξί-
ζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζ-
κνχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφ-

πν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν νη-
θνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

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

θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 

[] Ναη [] Όρη34 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

σκοπούς.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

πλαίσιο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

33 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


