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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»  

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚ/ΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                                               ΠΡΟ :  ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

Σαρ. Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00  

Πιεξνθνξίεο: ΘΔΟΓΧΡΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΑ  

ΣΖΛ.: 2695360606, FAX: 2695022245 

 E-mail:  grafprom@1547.syzefxis.gov.gr 
 

ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ  

 
  Σν  Γ. Ν. Εαθχλζνπ, έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

-ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ  

-ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

--ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,, θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ  

-ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

-ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

-ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

-ηνπ π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,  

-ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο  

(ΚΖΜΓΖ)    θαζψο θαη   

--- ηελ αξηζκ. 4/24-4 -2020, ζέκα 1
νλ

 Δ.ΖΓ.(κε ΑΓΑ: 6ΝΖΞ4690ΒΞ-ΘΓΣ), απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ  Γ.Ν.Ε., έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ. 

- Σελ έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο: 0/501, 449/0 , ΑΓΑ: ΦΡΓ54690ΒΞ-1ΦΧ, Πνζνχ:10.380,00 € (γηα ην 2020)   

- Σελ αλάγθε γηα  εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ  

Σελ Γηελέξγεηα πλνπηηθνχ  Γηαγσληζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη Τγεηνλνκηθψλ Αλαισζίκσλ 

Τιηθψλ, γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο ΜΔΘ, γηα έλα  (1) πεξίπνπ έηνο. 

 ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΚΑΔ 
ΠΗΘΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΗΘΑΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΡΟ  ΦΠΑ 

ΠΗΘΑΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΜΠΔΡ.  

ΦΠΑ 

Α 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, 

ΤΚΔΤΔ 

ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
33157000-5 

πζθεπέο 

νμπγνλνζεξαπείαο 

θαη ππνβνήζεζεο 

ηεο αλαπλνήο 

1311 1.020 886,60 € 1.099,38 € 

Β 

ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ (ΤΛΗΚΑ 

ΤΝΔΥΟΤ ΔΞΧΝΔΦΡΗΚΖ 

ΚΑΘΑΡΖ) 
33181000-2 

Γηαηάμεηο λεθξηθήο 

ππνζηήξημεο 
1311 552 11.650,00 € 14.446,00 € 

Γ ΤΛΗΚΑ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ 33140000-3 Ηαηξηθά αλαιψζηκα 1311 3.010 1.798,00 € 2.229,52 € 

Γ ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ, ΓΑΕΔ, ΔΠΗΓΔΜΟΗ 33141114-2 Ηαηξηθή γάδα 1311 80 8,15 € 10,10 € 

ΤΝΟΛΑ: 4.662 14.342,75 € 17.785,00 € 

Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ). Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε  ηελ νπνία ε 
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πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ ζα δνζεί  ππεξβαίλεη  ηελ   αλψηαηε  ηηκή  πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην 

παξαηεξεηήξην ηηκψλ γηα ην είδνο απηφ, θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ Γαπάλε ζα βαξχλεη  ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ   Παξαζθεπή 8 Μαΐνπ ηνπ 2020  θαη 

ψξα 13:00 θαη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ (Ν. 4412/2016,  Άξζξν 117 «ΤΝΟΠΣΗΚΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ»,  παξάγξ.   4. «Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο).  

  Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  

-ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ  φπνπ θαη ζα ιάβεη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ ΑΓΑ 

-ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξ. Μεηξψν Γεκνζ. πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) φπνπ ζα ιάβεη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ ΑΓΑΜ.  

θαη  ζα ζηαιεί κε e-mail ζηα Δπηκειεηήξηα  

Αλαθνίλσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.Ε. http://www.zante-hospital.gr 

  Οη πξνζθνξέο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζα απνζηαινχλ ζην Γ. Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο 

Γηνλχζηνο» νδφο: Γατηάλη, ΣΚ 291 00  ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεία - Πξσηφθνιιν,   κέρξη θαη ηελ ίδηα  εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά κηα ψξα πξηλ ηεο νξηζζείζεο,  γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.   

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

    Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 

είλαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε  κε ηα θάησζη Παξαξηήκαηα,  πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1.. Εεηνχκελα είδε, Πξνδηαγξαθέο,  Γεληθνί- Δηδηθνί  φξνη  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2.. Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3.. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

Καζψο θαη ηηο  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο  δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ  ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαζψο θαη νη πηζαλέο 

δηεπθξηλήζεηο επί ηεο Γηαθεξχμεσο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηνπο 

ίδηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο.  

  Ζ αλαδήηεζε ησλ δηεπθξηλήζεσλ -ηξνπνπνηήζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

 Οη παξερφκελεο απφ ην Ννζνθνκείν δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζηνλ δηαγσληζκφ, έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο {θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ} πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά 

ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 1, πεξ. 11, ηνπ λ.4412/2016) 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο  εηδηθνχο,  γεληθνχο φξνπο & πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζεο, νη νπνίνη  είλαη απαξάβαηνη θαη ε κε ζπκκφξθσζή ηνπο,  ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο. 

-- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ  δεηνπκέλσλ εηδψλ, 

αιιά  γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο. 

---Σα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη νη ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα πξνζαξκφδνληαη  θάζε θνξά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

Άξζξν 1…ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ                                                

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

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, ε επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, 

πξνζζήθεο, θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο θαη ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.2. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ   κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνδνρή 

φισλ ησλ φξσλ (εηδηθψλ θαη γεληθψλ) ηεο παξνχζεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα 

http://www.zante-hospital.gr/
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1.3. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ 

ζπληάζζνληαη ζηελ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΛΧΑ  
               Οη ΠΡΟΦΟΡΔ θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

           ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α' 188) θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  {Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε 

δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο 

πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε 

απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ}.   

           Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε 

απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.» (άξζξν 80 παξ. 10 θαη άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ N. 4497/2017 ).   

            Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ. Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ 

θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

             Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:. Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 

παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

4250/2014 .  

               ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ  ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 

νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. {πεξ. 13, εδάθην 7 θαη  πεξ. 8, εδάθην β. 8, ηνπ  Άξζξν 43, ηνπ N. 4605/2019}. 

                Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.    

               Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

1.4.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζθξάγηζεο (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθή - νηθνλνκηθή πξνζθνξά) 

κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ή εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

Καηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη εθφζνλ πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνρσξά ζην άλνηγκα θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

Δθ΄ φζνλ θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο πιεξνχλ ηα δεηνχκελα απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ηφηε ε Δπηηξνπή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αλσηέξσ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθή – νηθνλνκηθή) 

νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο, ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο. 

Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ άιισλ ζπκκεηαζρφλησλ, ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε 

θσηναληηγξαθή. 

1.5. ηνλ ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

    Α) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα,   

    Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο καο: 
  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

                          6
ε
 Τ. ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ- ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ- ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ   « ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ » 

  «ΠΡΟΦΟΡΑ»  Δ ΤΝΟΠΣΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ   
    Γ) Ο αξηζκφο Πξσηνθφιινπ ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ,   

    Γ) Ζ νλνκαζία ηνπ δηαγσληζκνχ,  

    Δ) Ζ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο,   

    Ε) «Να κελ αλνηρζεί ν θάθεινο  απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

1.6. Μέζα ζηνλ ΚΤΡΗΧ  ΦΑΚΔΛΟ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη  εηδηθφηεξα ηα εμήο:  
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- ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ηνπνζεηνχληαη ζε  ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ».  

- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ  ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

===== Οη ππνθάθεινη : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα θέξνπλ ηηο ίδηεο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ==== 

 

Άξζξν 2…ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1. Δληφο ηνπ ππνθαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά :  

--1. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο  ζα δειψλεη:  

α) Σελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο, φπσο  

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

β) Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 

ην θαηαζέζεη  εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

ε) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ,  ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε,  καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

δ) Γελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο  

 

--2. ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) {άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ N.4497/2017}, φπνπ ζπκπιεξψλεηαη  απφ 

ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ε  ζρεηηθή απάληεζε ηνπ απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986.  

         Σν ΣΔΤΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (παξ. 6,  ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019) θαη δελ απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ή ηα ΚΔΠ.  

 

2.2.   Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.)»  (www.eaadhsy.gr), (www.hsppa.gr). 

 

2.2.1. Σν TEΤΓ ππνβάιινπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη:  

α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη  

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4, ηεο παξνχζεο   

θαη  πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε:  

 Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

 Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,  

 Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ (πεξηγξάθνληαη παξαθάησ),  

 Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο,..., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο 

2.2.2. Σν ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη ζην Μέξνο VI … Σειηθέο δειψζεηο.  Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ είλαη δπλαηή, κε 

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ. 

 Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 

εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016), θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) 

(άξζξν 57 παξάγξαθνη 1 έσο 6 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ





1… Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ή είλαη γλσζηφ 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ «ακεηάθιεηε»  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

    α) ζπκκεηνρή 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 νξγαλσκέλνπ 

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

   β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

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 δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

    γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α' 48),  

    δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 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 άξζξν 4 απηήο,  

    ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (Α' 166),  

    ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 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 ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).  

 

«Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

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

(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.».  

 

2… Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

    α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

    β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

 Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
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 γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ 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 πξνζηίκνπ 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 πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

4… Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

 α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18,  

«Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θoξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α'.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο». 

 β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

 γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θoξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

 δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

 δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79,  

 ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

 ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, «κε θαηάιιεια κέζα», φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

6… ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ 

έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 

πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2.  
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ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4.  

 

10…  Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  

 

2.2.4 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  (άξζξν 75, λ. 4412/2016), θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) 

2… Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε 

νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ.  

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θoξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 

έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε 

απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ή κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε επηηξνπήο πνπ ζπζηήλνπλ θαη 

ζηελ νπνία εθπξνζσπνχληαη ηα νηθεία επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν θάζε 

θαηεγνξίαο κειέηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ'. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε 

αληηζηνηρία θάζε θαηεγνξίαο κειέηεο κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν απαζρφιεζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην 

«Μεηξψν Μειεηεηψλ», θαζψο θαη ζην «Μεηξψν Γξαθείσλ Μειεηψλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α', ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε γλψκνλα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 

2195/2002. Με φκνηα απφθαζε κπνξνχλ λα δηαηξνχληαη ή ελνπνηνχληαη ελ γέλεη νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, ηηο   εμήο  ελφηεηεο: 

α) Σερληθή πξνζθνξά 

Έληππν κε επηθεθαιίδα ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν  θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή CD- ζε επεμεξγάζηκε κνξθή) ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, πεξηγξάθεη ηα 

πξνζθεξφκελα είδε θαη ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ, απφ απηέο πνπ ζέηνπλ 

νη δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο παξνχζεο  

Τπφδεηγκα Πίλαθα  Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΔΗΓΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ 

α/α 

δηαθήξπμεο 
Πεξηγξαθή  

 
Πεξηγξαθή 

 

 Κσδηθφο +  
Δκπνξηθή 

νλνκαζία  

Δξγνζηαζηα
θφο  θσδ. 

παξαγσγήο  

Δξγνζηάζην  
Καηαζθεπήο +  

ρψξα θαηαζθεπήο 

Κσδ. Παξαηεξ. Σηκψλ 

+  θσδ.   ΔΚΑΠΣΤ 

πζθεπαζία 
πξνζθεξφκ. 

είδνπο 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη: Ζκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα. 

β) Τιηθφ ηεθκεξίσζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ  δεηνπκέλσλ πιηθψλ  

{δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο CE MARK, ISO θαηαζθεπαζηή, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, θ.ι.π.}  

(Σα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιψζζα) 

 Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

γ) έλα αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ΥΧΡΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ζε απηφ ηηκέο.  

-- εκεηψλεηαη φηη, επί πνηλή απφξξηςεο ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  

 ==ηελ αξρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα  θαηαγξάθνληαη ηα  πεξηερφκελα απηήο==. 
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ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Ο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη  

Έληππν κε επηθεθαιίδα  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή) θαη πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν, 

ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα εηαηξείαο.   

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε  €  νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, αλά κνλάδα κέηξεζεο, γηα 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ   κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ζε ρψξν πνπ ζα  ππνδεηρζεί,  ελψπηνλ Δπηηξνπήο παξαιαβήο 

Τπφδεηγκα   Πίλαθα   Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ  

ΣΗΜΖ/ηεκ.  πξν ΦΠΑ 
    

α/α 
 

 δηα-

θή-

ξπ-

μεο  

 

 
Πεξηγξαθή  

+  

Κσδηθφο  

+ 

Δκπνξηθή 

νλνκαζία 

Δξγνζηαο.  θσδ. 
παξαγσγήο  

+ 

Δξγνζηάζην  

θαηαζθεπήο  

+ 

  Υψξα θαηαζθεπήο 

Κσδηθφο    
 

ΔΚΑΠΣΤ 

 

πζθεπ-

αζία  

ΑΡΗΘΜΖ-

ΣΗΚΧ 

ΟΛΟ- 

ΓΡΑ-

ΦΧ  

ΕΖΣΟΤ-

ΜΔΝΖ  

 

ΠΟΟ-

ΣΖΣΑ 

ΓΑΠΑ-

ΝΖ 
ΦΠΑ 

Τ-

ΝΟΛΟ 

 

 ζπκπ.  

ΦΠΑ 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….% …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….% …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….% …. 

 εκεηψλεηαη φηη: Οη παξαπάλσ πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ζα 

ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα 

ππνγξαθεί. 

Οη  ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε 

μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε, ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο, πξν  ΦΠΑ  

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ πξέπεη λα  ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. (www.epromy.gr), φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ (γηα ηα πιηθά πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε απηφ). ηα πιηθά πνπ ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπο, 

είλαη αλψηεξε απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, ζα απνξξίπηνληαη. (Ν. 3918/2.04.2011).  

- Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

- Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ 

νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα 

θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

-  Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

- Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη  σο απαξάδεθηεο. 

- Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

- ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο 

δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο. 

- Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

- Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηελ ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέα νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 3… ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα {120} εκεξψλ  απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

 ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε 

ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. (άξζξν 97, ηνπ λ. 4412/2016) 

http://www.epromy.gr/
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 ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. ( παξ.3 ηνπ άξζξνπ 33, ηνπ Ν.4608/2019)   

 

Άξζξν 4… ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

4.1. Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη  απφ  Δπηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ  θαη  εληαία  ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ 

(αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο)  

 4.2. Γηα  ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή  ιακβάλεηαη ππφςε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ  ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ηνπο έρνπλ θξηζεί σο 

απνδεθηέο, κε βάζε  ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ επηζπλάπηνληαη. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 

ηηκψλ (εάλ ην είδνο πνπ αμηνινγείηαη έρεη εληαρζεί ζην παξαηεξεηήξην), θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

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

απαξάδεθηε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο  

4.4. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ νξγάλνπ  

 

Άξζξν 5…ΚΡΗΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ    

5.1. Σν Ννζνθνκείν, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα αδεκίσο λα απνθαζίζεη ηελ νξηζηηθή καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα 

ηε δηαδηθαζία 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 αξκφδηνπ 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 παξάιεηςε 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά 

πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:   

Πνζνζηφ 30% γηα δηαγσληζκνχο  πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 € ζπκπ. Φ.Π.Α  ζηελ πεξίπησζε 

ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο (άξζξν 105, Ν. 

4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).  

Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν-πξνκεζεπηή.  

5.2. ηελ πεξίπησζε ΗΟΣΗΜΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ν πξνκεζεπηήο  ζα επηιεγεί κε θιήξσζε (Ν. 4412/2016 

Άξζξν 90 «Ηζφηηκεο θαη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο» {Ηζφηηκεο  ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο 

ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο δεηνχκελνπο γεληθνχο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο}. 

  

Άξζξν 6… ΔΝΣΑΔΗ 

 Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 127, ηνπ  Ν. 4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107, πεξ. 30,31,32 θαη 33 ηνπ Ν. 

4497/2017 θαη κε ην άξζξν 43, εδάθην 20, ηνπ Ν. 4605/2019) 

 

Άξζξν 7…  ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΚΑΣΑΘΔΖ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ  ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

   7.1. Μεηά ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ππνγξάθεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηα κέιε ηεο  

επηηξνπήο θαη θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζή ηνπ.  

Μεηά ηελ ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο  ηνπ πξαθηηθνχ,  γλσζηνπνηείηαη απηφ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο.   

   7.1.1. ηε ζπλέρεηα ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή  πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν-πξνκεζεπηή») θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο   δέθα (10) εκεξψλ (παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 107 πεξ. 19 ηνπ λ. 4497/2017, θαη ην εδ. 12, άξζξν 43, ηνπ λ. 4605/2019) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
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ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94),   θαζψο θαη ην εδάθην 7, ηνπ άξζξνπ 43, ηνπ λ. 4605/2019, φισλ ησλ 

επίθαηξσλ** απνδεηθηηθψλ κέζσλ – δηθαηνινγεηηθψλ,   πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 7.2., 

σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 απηήο. 

   7.1.2. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν [ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ] απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν-πξνκεζεπηή»), ζην Γ. 

Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο Γηνλχζηνο» νδφο: Γατηάλη, ΣΚ 291 00  ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεία - Πξσηφθνιιν, 

κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

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

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο αίηεκα  παξάηαζεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη 

έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 

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

αξρέο. (εδ. 12, άξζξν 43, ηνπ λ. 4605/2019) 

 

7.2. Γηα ηελ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΜΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ (άξζξν 80, λ. 

4412/2016), ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3. θαη 2.2.4. ηεο παξνχζεο  ν πξνζθέξνληαο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο-πξνκεζεπηήο») ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά. 

2…     α) {ηνπ άξζξνπ  2.2.3.} γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο 

ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016,  

 β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, 

 Δπίζεο γηα ηελ παξάγξαθν 2 λα θαηαηεζεί θαη  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ- 

πξνκεζεπηή, αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο  νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο).  

 γ) γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο.  

 δ) γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη  

 ε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 

ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, 

ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε 

- κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 

επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξ. ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο 

πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81. 

 

3… {ηνπ άξζξνπ 2.2.4.} Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 

4412/2016, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ 
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ηνπ Παξαξηήκαηνο XI  ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α', κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα θαη ζηα άξζξα 76 θαη 77, θαηά πεξίπησζε. 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 

ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

6… Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 19,  παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

10… Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'188).  

«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα «ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο»  ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.».  

12… Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

    α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ πεξίπησζε γ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016 εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

    β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 εθφζνλ είλαη 

ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ 

εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,  

    γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/2016, ηα απνδεηθηηθά 

ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά 

κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

    δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη  

    ε) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

13... Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94).  

 Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε 

απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά 

ηνπο. { παξ.7.αε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019}»  
             ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α' 188) θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ . {Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε 

δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο 

πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε 

απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ}.   

           Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε 

απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.» (άξζξν 80 παξ. 10 θαη άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ N. 4497/2017 ).   

            Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), 

θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014 .  

  ΖΜΔΗΧΖ: Όηαλ ν κεηνδφηεο - αλάδνρνο ν νπνίνο έρεη πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. 

ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε  

ρακειφηεξε ηηκή, θαη νχησ θαζ‟ εμήο. 
        εκείσζε:  Οη νηθνλνκηθνί θoξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή, 

δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. (Πξβι  άξζξν 79 παξ. 6 λ.  4412/2016, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).   

        ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα αλαγξάςεη  ζηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ  πνηα έγγξαθα   είλαη ήδε 

θαηαηεζεηκέλα ζην Ννζνθνκείν,  ζε πνηφλ δηαγσληζκφ θαη  φηη  απηά  βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 
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Άξζξν 8…  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ -- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ  ΤΜΒΑΖ 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αλαθνίλσζεο,  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ χςνπο 5 % επί ηεο δαπάλεο πξν Φ.Π.Α, κε ρξφλν ηζρχνο (17) κελψλ {παξ. 1β & 4,  

ηνπ  άξζξνπ 72 «Δγγπήζεηο» ηνπ  Ν.  4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ}. 
           Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

8.1. Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε 

βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ ηερληθή- νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία 

δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

8.2. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη φρη αξγφηεξα ησλ  

δψδεθα (12) κελψλ  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα παξαηείλεη ην ρξφλν απηφ 

γηα  ηξεηο  (3) αθφκε κήλεο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε ππέξβαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζπκπ. ΦΠΑ 

πνπ ζα ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

παξάηαζεο) 

8.3. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηαο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο  ή εθ‟ φζνλ 

δεηεζεί ε ιχζε ηεο απφ Αλψηεξν Κξαηηθφ Φνξέα εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ 

κεηνδφηε- πξνκεζεπηή, γηα νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε ηνπ,  απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξα 132 & 

133 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).  

8.4.  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 

θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 201, 

«Πξνεγνχκελε γλψκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο» ηνπ λ. 4412/2016), (άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 

4497/2017) 

8.5.  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, γίλεη ε 

απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε (άξζξν 

202 ηνπ λ. 4412/2016) 

8.6.  Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο 

θαησηέξσ. 1. Ζ χκβαζε. 2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 3. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 4. Ζ 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 9 … ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

9.1. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ  ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία καο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε 

ρψξν πνπ ζα  ππνδεηρζεί  ελψπηνλ Δπηηξνπήο παξαιαβήο ε νπνία ζα έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ 

ηελ Γ/λζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.    

 9.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 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 πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε είδε ειεχζεξα θαη ε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

9.3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο,  (άξζξν 208  θαη  ηελ παξ. 11 

εδ. Β,  άξζξνπ 221,  ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ), ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ  νξγάλνπ  
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9.4. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε 

θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

 Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ 

άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
(χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ). 

 

Άξζξν 10… ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

10.1. Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή  ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ 

κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηψλ απφ αξκφδηα επηηξνπή. Διάρηζηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200, παξαγξ. 4, ηνπ 

λ.4412/2016, (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 34 θαη 35 ηνπ λ. 4497/2017), είλαη:  

  α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, 

απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016.  

  β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.  

  γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ  

  δ) Σν ηηκνιφγην ζα  εθδνζεί ζην  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»   

        Σαρ.  Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΓΟ.Τ.  ΕΑΚΤΝΘΟΤ   

  ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

  δ) Οπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

10.2. Σνλ  πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηι. Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα απηήο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (άξζξν 4,  Ν.4013/2011, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ:  λ. 4605/2019 θαη ηνπ λ, 4610/2019) 

β) 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ & 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Ν. 3580/2007 

γ) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π.  (Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Καη θάζε λφκηκε θξάηεζε ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο (4% γηα πξνκήζεηα πιηθψλ) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

10.3. Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί  (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), ζα παξακέλνπλ 

ζηαζεξά θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο.     ==================== 

 

Όηη άιιν δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί ησλ Πξνκεζεηψλ Νφκνη θαη   

δηαηάμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ





 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

Εεηνχκελα είδε, Πξνδηαγξαθέο  / Γεληθνί- Δηδηθνί  φξνη 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη Τγεηνλνκηθψλ Αλαισζίκσλ Τιηθψλ γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο ΜΔΘ,  

γηα έλα  (1) πεξίπνπ έηνο. 

 ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΚΑΔ 

Α ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΤΚΔΤΔ ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 33157000-5 
πζθεπέο νμπγνλνζεξαπείαο θαη 

ππνβνήζεζεο ηεο αλαπλνήο 
1311 

Β ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ (ΤΛΗΚΑ ΤΝΔΥΟΤ ΔΞΧΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ) 33181000-2 Γηαηάμεηο λεθξηθήο ππνζηήξημεο 1311 

Γ ΤΛΗΚΑ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ 33140000-3 Ηαηξηθά αλαιψζηκα 1311 

Γ ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ, ΓΑΕΔ, ΔΠΗΓΔΜΟΗ 33141114-2 Ηαηξηθή γάδα 1311 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ   ΔΗΓΖ  

{Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

λα αλαθέξνληαη γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο  κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ,  

ηνπ θάησζη πίλαθα δεηνπκέλσλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμήο καο}.  
 

ΠΗΝΑΚΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ  
Α΄ - ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΤΚΔΤΔ ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 
ΠΗΘΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΗΘΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ζπκπ. ΦΠΑ 

1 
ΤΝΓΔΣΗΚΑ ΠΗΡΑΛ ΜΔ ΓΩΝΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ (ΠΡΟΔΚΣΑΖ 

ΣΡΑΥΔΗΟΩΛΖΝΑ ΦΗΛΣΡΩΝ) 
ΣΜΥ 200 297,60 € 

2 ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΖΡΗΞΖ ΜΔΣΡΑ 300 97,46 € 

3 ΦΗΛΣΡΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ ΣΜΥ 120 386,88 € 

4 ΤΣΖΜΑ ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΖ (ΣΑΦ) ΣΜΥ 400 317,44 € 

ΤΝΟΛΑ: 1.020 1.099,38 € 

Β΄ - ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ (ΤΛΗΚΑ ΤΝΔΥΟΤ ΔΞΧΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 
ΠΗΘΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΗΘΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ζπκπ. ΦΠΑ 

5 ΑΚΟΗ ΕΤΓΧΝ ΓΗΖΘΖΜΑΣΟ ΣΜΥ 40 942,40 € 

6 
ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΡΣΖΡΗΑ-ΚΖ ΦΛΔΒΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΖ ΑΗΜΟΓΗΑΓΗΖΘΖΖ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ 
ΣΜΥ 12 3.273,60 € 

7 
ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΜΔ ΓΗΣΣΑΘΡΑΚΗΚΑ ΥΧΡΗ ΓΑΛΑΚΣΗΚΟ 

ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΚΑΛΗΟ 
ΣΜΥ 500 10.230,00 € 

ΤΝΟΛΑ: 552 14.446,00 € 

Γ΄ - ΤΛΗΚΑ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 
ΠΗΘΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΗΘΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ζπκπ. ΦΠΑ 

8 
ΠΑΝΑΚΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ & ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ & ΜΗΚΡΧΝ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΜΔΘ 

ΠΑΚΔΣΟ 

(100) 
50 254,20 € 

9 ΤΓΡΔ ΠΔΣΔΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 
ΠΑΚΔΣΟ 

(1000) 
50 186,00 € 

10 ΓΑΕΑΚΗΑ ΔΜΠΟΣΗΜΔΝΑ ΜΔ ΥΛΧΡΔΞΗΓΗΝΖ ΣΜΥ 1.000 62,00 € 

11 ΚΟΤΦΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΡΗΥΧΣΟΤ ΚΔΦΑΛΖ ΑΘΔΝΧΝ ΣΜΥ 80 173,60 € 

12 
ΠΑΠΛΧΜΑΣΑΚΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (60x90cm) ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ 

ΑΠΧΛΔΗΔ 
ΣΜΥ 400 148,80 € 

13 
ΔΣ (2ΣΜΥ) ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ 

ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ 
ΣΜΥ 200 669,60 € 

14 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ ΓΗΚΗΑ ΥΛΧΡΗΟΤ ΣΧΝ 2,5mg ΣΜΥ 1.000 248,00 € 

15 ΣΡΧΜΑΣΟΘΖΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΣΜΥ 200 81,84 € 

16 ΗΜΑΝΣΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΗΝΖΔΧ ΑΚΡΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΣΜΥ 30 405,48 € 

ΤΝΟΛΑ: 3.010 2.229,52 € 

Γ΄ - ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ, ΓΑΕΔ, ΔΠΗΓΔΜΟΗ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 
ΠΗΘΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΗΘΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ζπκπ. ΦΠΑ 

17 ΓΑΕΑ  ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ ΣΜΥ 80 10,10 € 

=============== 

ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ





ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

Α΄ - ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΤΚΔΤΔ ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Α/Α ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1 
ΤΝΓΔΣΗΚΑ ΠΗΡΑΛ ΜΔ 

ΓΧΝΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 

Πξνέθηαζε αλαπλεπζηήξα, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, κήθνο 15εθ., λεθξφο ρψξνο έσο 30ml, 

άθξν ζχλδεζεο πξνο αλαπλεπζηήξα 22mmF, θαη swivel πξνο ηνλ αζζελή, δηπιήο πεξηζηξνθήο 360ν, 

κε δηπιφ ειαζηηθφ πψκα, κε νπή γηα αλαξξφθεζε θαη βξνγρνζθφπεζε θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, 

απνζηεηξσκέλε. 

2 ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΖΡΗΞΖ Φαθαξφια ζηήξημεο Σξαρεηνζηνκίαο ζε ξνιιφ απφ θαζαξφ ιεπθφ βακβάθη, 1,25cmX25m. 

3 ΦΗΛΣΡΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ 
Να παξέρεη πςειή αζθάιεηα ζηνλ αζζελή θαη ρακειή αληίζηαζε ξνήο θαη πςειή πγξαζία θαηά ηελ 

εθπλνή ε νπνία βνεζά λα κεησζνχλ νη απψιείεο ζέξκαλζεο θαη χγξαλζεο. 

4 
ΤΣΖΜΑ 

ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΖ (ΣΑΦ) 

χζηεκα λεθεινπνίεζεο κίαο ρξήζεσο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, latex-free, ην νπνίν λα λεθεινπνηεί 

ζε θιίζε 90º παξάγνληαο πινχζηα λεθέιε κε ηνλ ειάρηζην φγθν ζηαγνληδίσλ (κε βάζε ηα 

πξνζθεξφκελα). Να απνηειείηαη απφ "T" ζπλδεηηθφ (ην νπνίν λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε 

κηθξνλεθεινπνηεηή) θαη ζσιελάθη γηα ζχλδεζε κε ην ξνφκεηξν ή ηνλ αλαπλεπζηήξα, κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ βάξνο. 

 

 

Β΄ - ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΧΝ (ΤΛΗΚΑ ΤΝΔΥΟΤ ΔΞΧΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

5 
ΑΚΟΗ ΕΤΓΧΝ 

ΓΗΖΘΖΜΑΣΟ 

άθνη δπγψλ απνκάθξπλζεο δηεζήκαηνο ≥ 10 lt κε δπλαηφηεηα επαλαπιήξσζεο θαη ρξήζεο > ησλ 

72 σξψλ γηα ζεξαπείεο αζζελψλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο κε Τςεινχο Όγθνπο Τγξψλ Αλαπιήξσζεο. 

6 

ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΜΔΝΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ-

ΦΛΔΒΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ 

ΑΗΜΟΓΗΑΓΗΖΘΖΖ ΜΔ 

ΦΗΛΣΡΟ 

To εληαίν ζχζηεκα ηνπ αξηεξηαθνχ-θιεβηθνχ ζθέινπο ζα ζπλνδεχεηαη απφ θίιηξνπ κεγάιεο 

επηθάλεηαο (1,4η.κ) , απαξαηηήησο απνζηεηξσκέλν ζε αηκφ γηα ηελ απνθπγή αιιεξγηθψλ 

αληηδξάζεσλ, απνιχησο ζπκβαηά κε ηα δηαιχκαηα κε Α/A 3 

7 

ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΜΔ 

ΓΗΣΣΑΘΡΑΚΗΚΑ ΥΧΡΗ 

ΓΑΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ 

ΚΑΛΗΟ 

Γηαιχκαηα ρσξίο θάιην θαη ρσξίο γαιαθηηθφ, λα δηαηίζεληαη ζε ζάθνπο ησλ 5 L, ζε θαηάιιειε 

αλαινγία θαη πεξηεθηηθφηεηα δηηηαλζξαθηθψλ θαη γιπθφδεο.  

 

 

Γ΄ - ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

8 

ΠΑΝΑΚΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

& ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ& 

ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΜΔΘ 

Δηδηθά εκπνηηζκέλα παλάθηα κε πνιπκεξέο απνιπκαληηθφ ρσξίο αιθνφιε, κε θάζκα βαθηεξηνθηφλν, 

ζπνξνθηφλν, ηνθηφλν, θπκαηηνθηφλν γηα απνιχκαλζε θαη θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ, φπνπ ζα εθηηκεζεί 

ην κέγεζνο, ε ρξνληθή δηάξθεηα δξάζεο θαη ε πξαθηηθή ζπζθεπαζία αλά δσκάηην αζζελνχο. 

9 

ΤΓΡΔ ΠΔΣΔΣΔ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΘΔΝΧΝ 

ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 

Δκπνηηζκέλεο πεηζέηεο κπάληνπ θαηαθεθιηκέλσλ αζζελψλ , ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 8 έσο 10 

πεηζεηψλ αλά παθέην, ππναιιεξγηθέο, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 30Υ25cm θαη δπλαηφηεηα ζέξκαλζεο 

απηψλ. 

10 
ΓΑΕΑΚΗΑ ΔΜΠΟΣΗΜΔΝΑ 

ΜΔ ΥΛΧΡΔΞΗΓΗΝΖ 

Απφ πθαζκέλε απνζηεηξσκέλε γάδα 2 θχιισλ, εκπνηηζκέλε ζε αιθννινχρν δηάιπκα ρισξεμηδίλεο 

2%, απφ καιαθφ πιηθφ κέγηζηεο απνξξνθεηηθφηεηαο γηα ρξήζε επί ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζε κηθξή 

αηνκηθή ζπζθεπαζία θχιισλ αινπκηλίνπ ψζηε λα δηαηεξείηαη ε πγξαζία. 

11 

ΚΟΤΦΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΣΡΗΥΧΣΟΤ ΚΔΦΑΛΖ 

ΑΘΔΝΧΝ 

θνχθνο ινπζίκαηνο θαηαθεθιηκέλσλ αζζελψλ Δληαηηθήο, εκπνηηζκέλνο (κε εηδηθφ ζακπνπάλ θαη 

καιαθηηθφ) πνπ δελ ρξεηάδεηαη μέβγαικα ή ζθνχπηζκα θαη έρεη δπλαηφηεηα λα ζεξκαίλεηαη ζε 

θνχξλν κηθξνθπκάησλ. 

12 

ΠΑΠΛΧΜΑΣΑΚΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ 

ΑΠΧΛΔΗΔ 

Να είλαη µηαο ρξήζεο, απφ θαιήο πνηφηεηαο πιηθφ, απνξξνθεηηθά θαη ππναιιεξγηθά. Να θέξνπλ 

εηδηθή εζσηεξηθή επέλδπζε πνπ µε ηελ εμσηεξηθή λα θάλνπλ έλα ζψµα πνπ λα µελ απνθνιιάηαη θαη 

ε θάησ επηθάλεηα λα είλαη απφ αδηάβξνρν πιηθφ. Να πξνζθέξνληαη ζηε δηάζηαζε 60x90cm ±5cm. 

13 

ΔΣ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 

ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ 

εη κηαο ρξήζεο θαζαξηζκνχ & πεξηπνίεζεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Να πεξηέρεη 1 ζσιήλα 

αλαξξφθεζεο κε βαιβίδα ειέγρνπ & νδνληφβνπξηζα κε ζθνπγγαξάθη ζην άθξν, 1 ζσιελάξην κε 

θαζαξηζηηθφ – αληηκηθξνβηαθφ δηάιπκα θαη 1 θαθειάθη κε ελπδαηηθφ ζηφκαηνο ρεηιηψλ κε βηηακίλε 

E θαη ζηπιεφ κηαο ρξήζεσο. 

14 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ ΓΗΚΗΑ 

ΥΛΧΡΗΟΤ ΣΧΝ 2,5 mg 

ΣΑΜΠΛΔΣΔ 

Απνιπκαληηθά δηζθία – ηακπιέηεο ρισξίνπ (ΓΗΚΗΑ κε δξαζηηθή νπζία ην δηρισξνηζνθπαλνπξηθφ 

λάηξην, NaDCC). Να δηαηίζεληαη ζε ζηεξεή κνξθή δηζθίσλ 2,5 gr NaDCC γηα απνιχκαλζε 

επηθαλεηψλ θαη γηα απνξξφθεζε θαη απνιχκαλζε θειίδσλ ζσκαηηθψλ πγξψλ. Να δεκηνπξγεί 

ηζνξξνπεκέλν δηάιπκα πνπ δηαξθεί. Να απνδεζκεχνπλ ζηαδηαθά ελεξγφ ριψξην (παξαηεηακέλε 

δξάζε) θαη λα δηαηίζεληαη ζε πξαθηηθή ζπζθεπαζία 100- 200 δηζθίσλ ην κέγηζην. Να δηαζέηνπλ 

πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε, κε δξάζε έλαληη κηθξνβίσλ (gram+ θαη gram - ) κπθήησλ, ηψλ, 

(HBV,HCV,HIV), κπθνβαθηεξηδίσλ θαη ζπφξσλ. Να έρεη έγθξηζε ηνπ Δ.Ο.Φ. θαη θαηαρψξεζε ζην 

Γ.Υ.Κ. θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO. Να ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ρεκηθήο ζχλζεζεο θαη 

απφ νδεγίεο ζηα Διιεληθά. Να έρνπλ ειαθξηά νζκή γηα απνθπγή εξεζηζκνχ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ησλ 

ρξεζηψλ. Να αλαθέξεηαη ν ζπληζηψκελνο αξηζκφο δηζθίσλ αλά ιίηξν λεξνχ θαη ν ρξφλνο επίηεπμεο 

ηνπ απνιπκαληηθνχ απνηειέζκαηνο. 

ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ





15 

ΣΡΧΜΑΣΟΘΖΚΖ 

ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 

Καηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ πιηθφ θηικ ,γηα θξεβάηηα έσο θαη  100 x 210 cm. Με ιάζηηρν 

πεξηκεηξηθά. Ηδαληθφ γηα θέληξα απμεκέλεο θξνληίδαο. Απφ αληηζηαηηθφ πιηθφ. 

16 

ΗΜΑΝΣΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ 

ΚΗΝΖΔΧ ΑΚΡΧΝ 

ΑΘΔΝΧΝ 

Απφ καιαθφ, ππναιιεξγηθφ πιηθφ, ζηεξεήο θαη αζθαιήο εθαξκνγήο πεξί ησλ άθξσλ, κε Velcro θαη 

κεηαιιηθφ δαθηχιην, γηα εχθνιε θαη άκεζε ηνπνζέηεζε - αθαίξεζε, αιιά θαη πξνθχιαμε ηεο 

αηκαηηθήο θπθινθνξίαο. Μήθνο ηκάληα ζηεξέσζεο ≥ 1 κέηξν. 

 

 

Γ΄ - ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ, ΓΑΕΔ, ΔΠΗΓΔΜΟΗ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

17 ΓΑΕΑ ΣΡΑΥΔΗΣΟΜΗΑ  

Τδξφθηιε, απιή, θαζαξή απφ θάζε ρεκηθή νπζία θαη κε πςειή απνξξφθεζε. Να είλαη ΝΟΝ 

WOVEN, λα απνηειείηαη απφ 50% viscose θαη 50% polyester γηα εμαηξεηηθή απνξξνθεηηθφηεηα 

θαη απαιφηεηα ψζηε λα κελ θνιιά ζην ηξαχκα. Να αθήλεη λα πεξλά ν αέξαο θαη ηαπηφρξνλα λα 

απνηειεί θξάγκα κηθξνβίσλ. Να θέξεη αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. Γηαζηάζεηο: 

10Υ10cm κε ζρηζκή ζηελ κέζε θαη 5cm γηα λα εηζάγεηαη ζην ηξαρεηνζηφκην. 

 

 

Δ ΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ  δεηνπκέλσλ εηδψλ, αιιά  γηα ην ζχλνιν ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο  

 

- ηελ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην είδνο (κήθνο, δηάκεηξνο θ.ι.π.) 

- ηα πξνζθεξφκελα απνζηεηξσκέλα είδε, λα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ε εκεξνκελία 

απνζηείξσζεο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο 

- Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ππφ ηελ κνξθή ζπκβφισλ 

- Ζ ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εχθνια θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ 

Απνζήθεπζε. 

- Ζ αθαίξεζε ησλ πιηθψλ απφ ηελ ζπζθεπαζία ηνπο λα είλαη επρεξήο. 

============== 

-- Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Σερληθή ηνπο πξνζθνξά ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ φια 

ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ, ή ελδερνκέλσο, άιισλ πξνζψπσλ θαζψο 

θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE απφ εγθεθξηκέλν θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 89/686 /ΔΟΚ & 93/42/ΔΟΚ(ΦΔΚ 2198/ηεπρ.Β/02-10-09). 

ηε ζήκαλζε CE λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά 

θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε 

θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη 

γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή ηεο ππ‟αξηζ. ΓΤ8δ/130648/30.09.2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2198/Β/02.10.2009) κε 

ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία. 

Οη εηαηξείεο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αξηζ. ΓΤ8δ/1348/04 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.04) Τπνπξγηθήο απφθαζεο „Αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ‟. 

Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα φηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνχλ φπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άδεηα απφ Δ.Ο.Φ., ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΚΡΑΣΟΤ θιπ). 

 

 

Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. { παξάγξ. 9, άξζξν 43, ηνπ N. 4605/2019), 

-- Δάλ ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
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--  Δάλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 

επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε 

κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν 

επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

============= 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε δεηγκάησλ κε ηελ πξνζθνξά, γηα αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π.ρ. ιφγσ πςεινχ θφζηνπο αλά δείγκα) είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηάζεζε prospectus. Σα δείγκαηα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Ννζνθνκείν: 

- Πξηλ ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

- Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

- Σν αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε ην αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζπλνδεχεη ηελ απνζηνιή ησλ 

δεηγκάησλ (ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ), ζα πεξηέρεηαη 

απαξαίηεηα ζην θάθειν ηεο ΣΔΥΝΗΚΖ πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ θαη εθ‟ φζνλ δεηεζνχλ απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα πνπ ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο, λα θαηαηεζνχλ επηπιένλ δείγκαηα ή λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα (ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη prospectus) νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα θαηαζέζνπλ 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί, ε αμία ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη ηνπο πξνζθέξνληεο. 

 

Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

 

============= 

----Τα ππό πξνκήζεηα είδε θαη νη ππό πξνκήζεηα  πνζόηεηεο ζα πξνζαξκόδνληαη  θάζε θνξά αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ  Ννζνθνκείνπ. Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ 

θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη  ππνρξέσζε  λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα 

δηακνξθσζνχλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 

 

εκείσζε: Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο θπξψζεηο  

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή  κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 

2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα πξνκεζεχεηαη ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε.  

 Καη‟ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή 

κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή.  

 ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Ζ ππνβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο. Πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε άιιε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ εθείλε πνπ δειψζεθε ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε απηνχ έθπησηνπ απφ ηε 

ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΡΑΓΚΟΤΖ   ΓΔΧΡΓΗΟ   
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            Δπίζεο πξηλ  ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  ζα  πξέπεη  λα θαηαηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ πξνκεζεπηή: ηα 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο, πνπ αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 7, παξ. 2. «Γηα ηελ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΜΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΧΝ 

ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ» ηεο  ππ‟ αξίζκ. Πξση…………., κε ΑΓΑ:…….. θαη ΑΓΑΜ:…….. δηαθήξπμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

   Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, εθδφζεθε  θαη  θαηαηέζεθε  ε θάησζη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο {, παξ. 1β & 4,  ηνπ  άξζξνπ 72 «Δγγπήζεηο » Ν. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ }: 

 Σ…………………….. – Τπνθαηάζηεκα………………….. 

Αξηζκφο Δγγπεηηθήο  
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ΑΡΘΡΟ  2.   ΣΟΠΟ  ΚΑΗ  ΥΡΟΝΟ   ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
ΑΡΘΡΟ  3.   ΥΡΟΝΟ  ΗΥΤΟ  ΣΖ  ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ  4.   ΣΡΟΠΟ  ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ   

ΑΡΘΡΟ  5.   ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
ΑΡΘΡΟ  6.   ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΒΑΖ  ΤΠ. ΑΡΗΘΜ.: …..   / 20.. 

ηελ Εάθπλζν  ζήκεξα ηελ ………………………….20.., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελφο ην Γ.Ν. Εαθχλζνπ, κε  Α.Φ.Μ.... 999519547 ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ… ΕΑΚΤΝΘΟΤ  πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Γατηάλη, Σ.Κ. 

291 00 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η…  Γηνηθ……  θ…. ……………………………..  θαη ην 

νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο « ε Αλαζέηνπζα Αξρή » θαη 

 αθεηέξνπ ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία:  ………………. 

κε ΑΦΜ…………………… ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ……………………..… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν 

……………………………………..., ……………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν πξνκεζεπηήο» 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ………………, κε ΑΓΑ ………… θαη κε ΑΓΑΜ : ……  δηαθήξπμε πλνπηηθνχ  Γηαγσληζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο γηα ηελ  Πξνκήζεηα   ……. πξνυπνι. δαπάλεο  ……. € ζπκπεξ.  ΦΠΑ,   

2) Σελ απφ ……….. πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, 

3) Σελ ππ. αξηζκ. …………..απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν.Ε., κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ ΠΜΓ  πνπ 

δηελεξγήζεθε ηελ ………………,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

-ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143),ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), ηεο παξ. Ε ηνπ 

Ν. 4152/2013 (Α' 107), ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204),  ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112), ηνπ π.δ  80/2016 (Α΄ 145),   

-ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ (ΚΖΜΓΖ),  …………………………… 

 θαζψο θαη …………………….……………….. 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν πξνκεζεπηήο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. 

Γηνηθεηηθή εληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή 

έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, 
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ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. Έξγν: Πξνκήζεηα εηδψλ φπσο εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 1.  ηεο παξνχζεο  

χκβαζεο. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή  

(ηκεκαηηθή – νξηζηηθή).Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε 

χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην 

ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Πξνζθνξά: ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. πκβαηηθά ηεχρε: Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ 

ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ  1.   ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ   -  ΣΗΜΖ   

«…………………» 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

Α/Α 
Πεξηγξαθή + 

θσδηθφ ΔΚΑΠΣΤ 
Κσδηθνί ΠΟΟΣΖΣΑ Σηκή ΓΑΠΑΝΖ ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

1        

2        

3        

ΤΝΟΛΟ ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠ. ΦΠΑ    

ηελ εκπνξηθή νλνκαζία –κάξθα- θσδηθφ θαη  ηνλ  

ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ & ΚΑΣΑΚΔΤΖ: ………………  ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: ……………… 

Σα  πξνζθεξφκελα   θέξνπλ   CE MARK   θαη   ISO    θαηαζθεπαζηή. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ  ε   ρξήζε ηνπ ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ, ή ελδερνκέλσο,  άιισλ   πξνζψπσλ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 

πξαγκάησλ.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε εηαηξεία  ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α'. ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο». 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη νη ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο ζα πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο. Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη‟ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη  ππνρξέσζε  λα 

εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο 

απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη : 

ζηελ ππ αξίζκ. πξση. ……., κε ΑΓΑ: ……. Καη κε ΑΓΑΜ: …… δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ζηελ θαηαηεζεηκέλε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ πξνκεζεπηή  αλέξρεηαη ζην πνζφ 

Σσλ          ( ) (€)    ΦΠΑ. .… ( )  (€)     χλνιν:   ( ) (€) 

Ο πξνκεζεπηήο  αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη 

εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ, νη  θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, σο θαη θάζε άιιε 

λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Σν Ννζνθνκείν δελ ζα δερζεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξαπάλσ ηηκέο  γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

παξνχζεο ζχκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

Δπίζεο  ε  ζχκβαζε ζα πεξηέρεη ηα αληίζηνηρα  θεθάιαηα ηεο παξνχζεο : 

-   ΣΟΠΟ  ΚΑΗ  ΥΡΟΝΟ   ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

-   ΥΡΟΝΟ  ΗΥΤΟ  ΣΖ  ΤΜΒΑΖ 

-  ΣΡΟΠΟ  ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

-   ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

-  ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη φξνη 

ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Ννκφ Εαθχλζνπ  

Ύζηεξα απφ απηά, ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν (2) πξσηφηππα. Σν έλα πξσηφηππν, παξέκεηλε ζηελ ππεξεζία καο θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο. 

                                                      ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ  (αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)    
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Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)  θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

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

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

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

(αθ) 

- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ: [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [  Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [  ΘΔΟΓΧΡΗΣΖ  ΔΤΣΡΑΣΗΑ ] 

- Σειέθσλν: [26953  60606] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [ grafprom@1547.syzefxis.gov.gr ] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): [ ] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

-Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: [(πξνκήζεηα Τγεηνλνκηθψλ Αλαισζίκσλ Τιηθψλ,  

γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο ΜΔΘ, γηα έλα  (1) πεξίπνπ έηνο)] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: [πξνκήζεηα πιηθψλ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: […] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):[…] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv
 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

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 θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα 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 λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

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 ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 

θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε 

λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

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 πιεξνθνξηψλ 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: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
xiii·

 
5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

xiv
·

 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxv.
 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
xvi

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

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 θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
xxii

, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ακεηάθιεηε 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 αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 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 λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] 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 ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
xxix

, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] 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 επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ 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 θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν 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 επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

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 νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 

ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
xxxiii

; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ 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.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν 

εμήο 
xxxiv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκφ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ν εμήο
xxxv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, 

αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-

αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 

Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ





 

ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ





Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxviii

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα 

έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαιή  

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εξγαζηψλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxix

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθ

ή 

πνζά εκεξνκελ

ίεο 

παξαιήπηε

ο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα 

αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη 

ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή 

ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα [……] 
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αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 

έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 

αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην 

αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 

δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 

βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα 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 πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, 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 ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ 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 ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά 

(ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

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

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ 

θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 

κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 

θαζέλα απφ απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 

κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά
xliv

, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……]
xlvi
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 ε πεξίπησζε πνπ ε Α.Α. /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 

εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 
viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε 

παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο.  
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 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 δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 

103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά 

ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 

εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 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 ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73) 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
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xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 

δεχηεξν εδάθην).  
xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ 

εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 

έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2. 
xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 

2016/7) 
xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 

παξ. 2 λ. 3863/2010. 
xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxx Πξβι άξζξν 48. 
xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 

παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 
xxxiv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  
xxxv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  
xxxvi Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxvii Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxviii Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα 

πέληε έηε. 
xxxix Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία 

έηε. 
xl Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο 

πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
xli Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 
xlii Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην 

επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 
xliii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  
xliv Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 
xlv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xlvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xlvii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xlviii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 

θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  

ΑΔΑ: ΩΜΧ74690ΒΞ-ΩΜΔ
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