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Διακιρυξθ    
NO 17/2019  

< ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ <  ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

ΦΛΩΛΝΑΣ > με   τθν ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  και Κριτιριο ανάκεςθσ   

τθσ Σφμβαςθσ
 
 τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

 
μόνο βάςει τιμισ, (Χαμθλότερθ Τιμι), 

 

προχπολογίςκθκα δαπάνθ  19.260,00€ ενςωματομενο το ΦΡΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

1. Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ δφναται να κατακζςει προςφορά είτε για όλα τα είδθ ςτθ ςυνολικι 

τουσ ποςότθτα, είτε για κάποια από αυτά ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτάσ τουσ, είτε ςε ζνα μόνο είδοσ 

ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτάσ του. 

2.  Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ανά ηθτοφμενο είδοσ 

3. Οι  προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  180  μζρεσ  

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ]. 

ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΞΘΣ ΣΤΑ 

ΑΓΓΛΛΚΑ  
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
 

 
Επωνυμία ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ  
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9  
Ρόλθ ΦΛΩΛΝΑ 
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 53100 
Τθλζφωνο 23853/50266  
Φαξ 23850/22175  
Ιλεκτρονικό Ταχυδρομείο sprom@nosflorinas .gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ  
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.florinahospital.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

είναι ΤΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» και ανικει ςτο ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ και ςτθν 3 ΥΡΕ  

( ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ). 

 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Ι κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ: 

 ςτο πρόγραμμα Διαφγεια (https://diavgeia.gov.gr) 

 ςτο ΚΙΜΔΙΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου www.florinahospital.gr 
β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και τθλζφωνο. 

 
1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

 

Είδοσ διαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16. 
 
 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ    

  Το παρόν ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ 
του ΡΔΕ. 

 Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2017-2018 του Φορζα. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020» και του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου  
2017/ΕΡ00510015 ) 

 Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ΣΑΕΡ 0051  με τίτλο: « Νζοσ Λατροτεχνολογικοσ  εξοπλιςμόσ  του   Γενικοφ 

Νοςοκομείου ΦΛΩΛΝΑΣ», (ΦΟΕΑΣ: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ), ςυνολικισ δαπάνθσ 194.610,00€ θ οποία ζχει 

ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020»  ςυμφωνα με  το υπ αρ. πρωτ.  2599/10—7-

2017  ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣ 

5007908  

 Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο πλαίςιο του Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΤΡΑ)» του Ε.Ρ. «Δυτικι  Μακεδονία 2014-2020»  

 
1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι Θ ΡΟΜΘΚΕΛΑ «ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

ΦΛΩΛΝΑΣ» ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

http://www.florinahospital.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.florinahospital.gr/
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A/A ΕΛΔΟΣ ΡΟΣ. 

ΤΛΜΘ/ΤΜΧ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ ΦΡΑ 

ΤΛΜΘ/ΤΜΧ ΜΕ 

ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ CPV 

3 

ΡΟΛΥΚΟΝΑ ΑΛΜΟΚΑΚΑΣΘΣ 

ΜΕ ΗΥΓΟ 1 4.435,48 1.064,52 5.500,00 5.500,00 39113100 

7 

ΚΕΜΟΜΕΤΟ ΑΥΤΛΟΥ, 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 10 201,61 48,39 250,00 2.500,00 38412000 

19 

ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ, 

ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ 10 403,23 96,77 500,00 5.000,00 33123100 

22 ΔΛΑΚΕΜΛΑ ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 3.225,81 774,19 4.000,00 4.000,00 33100000 

23 

ΛΥΧΝΛΑ ΥΡΕΥΚΩΝ, 

ΤΟΧΘΛΑΤΘ 1 524,19 125,81 650,00 650,00 31516000 

24 ΚΑΕΚΛΑ ΜΑΣΑΗ, ΦΟΘΤΘ 1 201,61 48,39 250,00 250,00 39113100 

25 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΕΜΑΝΣΘΣ 

ΕΡΛΚΕΜΑΤΩΝ 1 322,58 77,42 400,00 400,00 33100000 

31 

ΚΥΤΛΟ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 

ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 8 96,77 23,23 120,00 960,00 33100000 

     ΣΥΝΟΛΟ 19.260,00  

 

 
Ρροςφορζσ          που      υποβάλλονται για         μζροσ    κα   απορρίπτονται    ωσ   απαράδεκτεσ. 
Ι ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των19260 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ  

Ι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε (   90   θμζρεσ )..  
Αναλυτικι  περιγραφι  του  φυςικοφ  και  οικονομικοφ  αντικειμζνου  τθσ  ςφμβαςθσ  δίδεται  ςτο  ΡΑΑΤ ΙΜΑ    Λ.  τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
Ι ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά βάςει τθσ 
τιμισ.(χαμθλότερθ τιμι )  

 
 
 
 
 
 
1.4 Κεςμικό πλαίςιο 

 
 
 

 Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ 
πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:          του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
1,

 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-
Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
2
 

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

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ  δθμοςίων 
ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν 
Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα»

3
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 
λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων 
του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

-Του N4 605 /ΦΕ Κ   Α/52 /1 - 4 -201 9  (  άρκρ ο 43 τρ ο πο ποίθςθ δ ια τά ξεω ν του  Ν  44 12/ 201 6 (Α147  )    

Των Ν4 608 /2 019 ( Α6 6)  κ αι  460 9/ 201 9 ( Α67 )   μ ε  το υσ  ο πο ίο υσ  γ ίν ε τα ι  τρ οπο ποίθ ςθ των   ε πιμ ζρο υσ  δια τά ξεω ν του Ν 

4412 /2 016    

 

 

 Τισ κάτωκι αποφάςεισ: 

 Τθν υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ «Κακοριςμόσ θμερθςίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων 
που ζχουν τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» και τθν αρικμ. 15278/11-09-2015 τροποποιθτικι αυτισ. 

 Τθν αρικμ 34/25-09-2015 (Κζμα1ο) (ΑΔΑ: ΩΩΜ746907Λ-4ΨΤ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. « ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» για τον οριςμό 
υπεφκυνων για το νζο ΕΣΡΑ 2014-2020 και τον οριςμό επιτροπϊν ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προχπολογιςμϊν.  

 Τθν αρικμ 2
θ
/26-01-2017 (Κζμα 1

ο
) (ΑΔΑ: ΩΝΣΥ46907Λ-ΔΓ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του Γ.Ν. Φλϊρινασ» ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ 2014-2020.  

 Τθν αρ.πρωτ.898/06-03-2017 Ρρόςκλθςθ 34 (Κωδ. ΟΡΣ 1939) (ΑΔΑ: ΩΩ2Φ7ΛΨ-Δ9Φ) για τθν υποβολι προτάςεων ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα 
«Δυτικι Μακεδονία»2014-2020. 

 Τθν 199
θ
/09-03-2017 (ΑΔΑ: Ψ66ΑΟΕΡ-0ΜΒ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3

θσ
 ΥΡΕ με ςφμφωνθ γνϊμθ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ 

ανάγκεσ των Νοςοκομείων Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ μζςω του Ε.Ρ «Δυτικι Μακεδονία» 2014-2020. 

 Τθν με αρ. πρωτ. Α6γ/Γ.Ρ.22351/06-04-2017 (ΩΨΛΨ465ΦΥΟ-ΕΚ5) του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ για ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για επιχοριγθςθ, από 
πόρουσ του ΕΣΡΑ 2014-2020, τθσ προμικειασ Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Φλϊρινασ, τελικοφ προχπολογιςμοφ 194.610,00 
€.   

 Τθν 31
θ
/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Λ-3ΥΗ) Απόφαςθ του Διοικθτι του Γ.Ν. Φλϊρινασ για τθν ανάρτθςθ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ». 

 Το με αρ. πρωτ. 2598/09-05-2017 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν με το οποίο υποβάλλονται ςυνθμμζνα προσ ζγκριςθ από 
το Δ.Σ. του Γ.Ν. Φλϊρινασ οι τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του Γενικοφ  Νοςοκομείου 
Φλϊρινασ».. 
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 Τθν αρικμ 9
θ
/11-05-2017 (Κζμα 3

ο
) (ΑΔΑ: ΩΕΥΓ46907Λ-9Ω2) του Δ.Σ. του Γ.Ν. Φλϊρινασ για τθν ζγκριςθ των τελικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου 

«Νζοσ Λατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ». 

 Τθν με αρ. πρωτ. 2599/10-7-2017 (ΑΔΑ:  6ΝΞ37ΛΨ-ΓΕ6 ) Απόφαςθ  Ζνταξθσ Ρράξθσ του ζργου «Νζοσ Λατροτεχνολογικοσ  Εξοπλιςμόσ  του   Γενικοφ 
Νοςοκομείου Φλϊρινασ»  ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία» 2014-2020,  με κωδικό ΟΡΣ 5007908. 

 Τον επιςυναπτόμενο πίνακα των ειδϊν ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ  

- Το κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ
  
 τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

  
βάςει τιμισ ( χαμθλότερθ τιμι )  

- Τθν   προχπολογίςκθκα δαπάνθ  θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 194.610,00€ ενςωματωμζνο το ΦΡΑ  

- Το γεγονόσ ότι  Θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν (ΣΔΣ)   και είναι κάτω των ορίων 
- Το γεγονόσ ότι  θ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου  γίνεται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από πόρουσ του ΡΔΕ. 
- To     Ρρωτογενζσ αίτθμα του ΓΝΦ με   ΑΔΑΜ 17REQ002043962.  
- Τθν  υπ αρ  ΑΔΑ Ω4ΝΤ46907Λ-Γ47  ΚΑΛ ΑΔΑΜ  17REQ002056613/9-10-2017 και ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ  ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ 78/6/7/2017  

- Τθν υπ αρ  21/16-10-2017 κζμα 3 ( ΑΔΑ 7Κ9Λ46907Λ-ΦΕΒ) απόφαςθ του ΔΣ  για τθν ζγκριςθ διενζργειασ  του Διεκνι  Θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 

προμικεια  «ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ» με τθν οποία ορίηονται και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 

-Τθν  υπ αρ 649/16-03-2018 προζγκριςθ δθμοπράτθςθσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ Ρ.Δ.Μ.  

- Τθν  υπ αρ  68/29-3-2018 (ΑΔΑ ΩΞΑ46907Λ-1ΨΕ ) απόφαςθ του ΔΣ με τθν οποία ορίηεται θ επιτροπι ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ. 

-Τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ του εν λογω διαγωνιςμοφ: 

 

A/A ΕΛΔΟΣ 

ΣΥΣΤΘΜ. 

ΑΛΚΜ. 

1 ΜΟΝΛΤΟ ΡΑΑΚΛΛΝΛΑ (ΤΕΜ. 4) ΜΕ ΚΕΝΤΛΚΟ ΣΤΑΚΜΟ 44126 

2 ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑΣ ΦΟΘΤΟΣ 50005 

3 ΡΟΛΥΚΟΝΑ ΑΛΜΟΚΑΚΑΣΘΣ ΜΕ ΗΥΓΟ 50013 

4 ΦΟΕΛΟ ΑΣΚΕΝΩΝ ΑΚΤΛΝΟΔΛΑΡΕΑΤΟ 50014 

5 ΘΛΕΚTΟΝΛΚΟ ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ-ΟΞΥΜΕΤΟ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 50016 

6 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΛΟΓΑΦΟΣ 6ΚΑΝΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟΧΘΛΑΤΟ 50020 

7 ΚΕΜΟΜΕΤΟ ΑΥΤΛΟΥ, ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 50023 

8 ΟΟΜΕΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΛΡΛΟ ΜΕ ΥΓΑΝΤΘΑ, ΕΡΛΤΟΛΧΛΟ 50024 

9 ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΛΚΘ, ΤΟΧΘΛΑΤΘ 50025 

10 ΡΑΛΜΛΚΟ ΟΞΥΜΕΤΟ 50028 

11 ΛΥΧΝΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ LED, ΤΟΧΘΛΑΤΘ 50030 

12 ΑΝΤΛΛΑ ΕΓΧΥΣΘΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΘ 50032 

13 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 50054 

14 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ/ΑΛΛΑΓΩΝ 50055 

15 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΛΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 50056 

16 ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΡΛΟΥ, ΕΡΛΤΟΛΧΛΟ 50057 

17 ΣΤΘΚΟΣΚΟΡΛΟ 50058 

18 ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ, ΣΕΤ 50059 

19 ΡΛΕΣΟΜΕΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ, ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ 50084 

20 ΚΛΛΝΘ ΦΥΣΛΟΚΕΑΡΕΛΑΣ 3 ΣΘΜΕΛΩΝ, ΘΛΕΚΤΛΚΘ 50087 



ΑΔΑ: 6ΙΓΝ46907Ι-Ο52



Σελίδα 7  

21 ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΛΕΚΤΟΚΕΑΡΕΛΑΣ - ΥΡΕΘΧΩΝ - ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 50094 

22 ΔΛΑΚΕΜΛΑ ΜΛΚΟΚΥΜΑΤΩΝ 50097 

23 ΛΥΧΝΛΑ ΥΡΕΥΚΩΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΘ 50099 

24 ΚΑΕΚΛΑ ΜΑΣΑΗ, ΦΟΘΤΘ 50100 

25 ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΕΜΑΝΣΘΣ ΕΡΛΚΕΜΑΤΩΝ 50102 

26 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΚΑΟΥ/ΑΚΑΚΑΤΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 50109 

27 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΚΑΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ ΚΛΕΛΣΤΟ 50115 

28 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΚΑΚΑΤΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ 50116 

29 ΣΤΑΤΩ ΟΩΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 50117 

30 ΡΑΑΒΑΝ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 50118 

31 ΚΥΤΛΟ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 50119 

 

-Τθν υπ αρ NO     12/2017 ΔΛΑΚΘΥΞΘ   ΤΟΥ ΔΛΕΚΝΘ  ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ 

--Το  πρακτικό ςυμμετοχισ – τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ επιτροπισ το οποίο παραδόκθκε ςτο γραφείο προμθκειϊν ςτθσ 8/8/2018 . 

---Το γεγονόσ ότι ςτουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ   50013-50023-50084-50097-50099-50100-50102-50119 Δεν κατατζκθκε καμία προςφορά 

---Τθν  υπ αρ  2409/17-7-2019  προζγκριςθ  δθμοπράτθςθσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ Ρ.Δ.Μ. 

Τθν υπ’ αρ.89/15-4-2019 (κζμα 7  
ον

 ) με ΑΔΑ  ΩΥΧΜ46907Λ-ΤΛ0 απόφαςθ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ, για τθν ζγκριςθ τθσ  διενζργειασ 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ .για τθν προμικεια ειδϊν  του εργου <  ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ > 

και για τον οριςμό επιτροπισ  αξιολόγθςθσ του εν λόγο διαγωνιςμοφ κακωσ και  για τον οριςμο  επιτροπισ  ποιοτικισ-οριςτικισ παραλαβισ. 

 Τθν υπ αρ 89/5-5-2019 ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ       ΜΕ ΑΔΑ  ΩΚΝ546907Λ-7Λ  και ΑΔΑΜ   19REQ004957180 

 Τθν υπ’ αρ. 173/31-7-2019 κζμα 4  
ον

 ) με ΑΔΑ  ΩΟΕ246907Λ-5Χ9.απόφαςθ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ  με τθν οποία 
εγκρίκθκαν οι όροι τθσ NO  17/2019 διακιρυξθσ  

 
 
 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Ι καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 22/8/2019  θμζρα  ΡΕΜΡΤΘ και ϊρα 14.00 μ.μ. μετά από 
ελάχιςτθ  προκεςμία 10 θμερϊν   από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΔΜΘΣ  ΝΟΜΟΣ 4605 /2019  
Ι  θμερομθνία  διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ  είναι  θ  23/8/2019  θμζρα  ΡΑΑΣΚΕΥΘ  και  ϊρα  11.00π.μ.  ςτο  Γραφείο   
Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι. 

 
1.6 Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ιλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΙΜΔΙΣ), ςτο πρόγραμμα Διαφγεια και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου. 

 
1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

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

 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
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γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλλθλα  μζτρα  για  να  διαφυλάξουν  τθν  εμπιςτευτικότθτα  των  πλθροφοριϊν  που  ζχουν χαρακτθριςκεί 
ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
 

 
2.1.1  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
1. θ παροφςα διακιρυξθ  17 /2019   με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 
2. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ] 
3. οι  ςυμπλθρωματικζσ  πλθροφορίεσ  που  τυχόν  παρζχονται  ςτο  πλαίςιο  τθσ  διαδικαςίασ,  ιδίωσ  ςχετικά  με  τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

 
2.1.2   Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται  ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του ΓΝΦ το 
αργότερο τζςςερεισ (4) θμζρεσ   πριν   τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 
αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 
Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείσ  να  μποροφν  να  λάβουν  γνϊςθ  όλων  των  αναγκαίων  πλθροφοριϊν  για  τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν 
ζχουν παραςχεκεί το αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Ι διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 
2.1.3   Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε 
δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 
προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, 
είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Ι 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  ζγγραφα  μποροφν  να  ςυνοδεφονται  από  μετάφραςι  τουσ  ςτθν  
ελλθνικι  γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. .

 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  ζντυπα  -εταιρικά  ι  μθ-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο  μποροφν  να 
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Κάκε  μορφισ  επικοινωνία  με  τθν  ανακζτουςα  αρχι,  κακϊσ  και  μεταξφ  αυτισ  και  του  αναδόχου,  κα  γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
2.1.4   Εγγυιςεισ 

Ι εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 2.4.3  και 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ  ποςοφ.  Αν  ςυςτακεί  παρακατακικθ  με  γραμμάτιο  παρακατάκεςθσ  χρεογράφων  ςτο  
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) 
τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ 
(ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),   η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 
διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και 
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟ. 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

 ΜΕ ΦΠΑ CPV 

ΠΟΟ  

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ

 

3 

ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ 

ΑΘΜΟΚΑΘΑΡΗ ΜΕ ΖΤΓΟ 1 4.435,48 5.500,00 39113100 88,71 

7 

ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟ ΑΤΣΘΟΤ, 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ 10 2.016,13 2.500,00 38412000 40,32 

19 

ΠΘΕΟΜΕΣΡΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ, 

ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΟ 10 4.032,26 5.000,00 33123100 80,65 

22 ΔΘΑΘΕΡΜΘΑ ΜΘΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ 1 3.225,81 4.000,00 33100000 64,52 

23 

ΛΤΥΝΘΑ ΤΠΕΡΤΘΡΩΝ, 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ 1 524,19 650,00 31516000 10,48 

24 ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΑΖ, ΦΟΡΗΣΗ 1 201,61 250,00 39113100 4,03 

25 

ΤΚΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΕΠΘΘΕΜΑΣΩΝ 1 322,58 400,00 33100000 6,45 

31 

ΚΤΣΘΟ ΑΠΟΣΕΘΡΩΗ 

ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΘΩΝ 8 774,19 960,00 33100000 15,48 

   15.532,23 19.260,00  310,64 

 

 

 
Ραράρτθμα  iiv: υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν  

 
 
 
 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

 

 
2.2.1  Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται 
από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
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πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 
2.2.2  Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα 
από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 
ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, 
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο   οικονομικόσ   φορζασ   αποκλείεται,   επίςθσ,  όταν  το   πρόςωπο   εισ  βάροσ   του  οποίου  εκδόκθκε   αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλί 
- ου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμι - 
μουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ  και  αυτό  ζχει  διαπιςτωκεί  από  δικαςτικι  ι  διοικθτικι  απόφαςθ  με  τελεςίδικθ  και  δεςμευτικι  ιςχφ, 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

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

τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

γ) όταν  θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 

2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να 

ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 
2.2.2.3 
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.2, 
κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν 
είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

 
2.2.2.4.    Αποκλείεται  από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει 
ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το 
οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων 
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)   θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρ - 
κοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα 
μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτε - 
ρεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οι - 
κονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκε - 
ςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηε - 
ται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
2.2.2.7. Ι απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν.4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 
Κριτιρια Επιλογισ 

 

 
2.2.3  Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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

 
2.2.4  Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με ιςχφοντα 
διεκνι  ι/και  ευρωπαϊκά  ι/  και  εκνικά  πρότυπα  (ISO,  ΕΝ,ΕΛΟΤ  κ.λ.π.),  να  πλθροφν  όλεσ  τισ  απαιτιςεισ  που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ: 
α) Ριςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο, τθσ προςφζρουςασ και τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ. 

β) Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ ποιότθτασ διακίνθςθσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφα - 

ςθ ΔΥ8δ /Γ.Ρ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ Λατροτε - 

χνολογικϊν προϊόντων» όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

Τα προςφερόμενα είδθ οφείλουν να διακζτουν CE Mark. Ειδικά για Λατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  όπωσ ηθτείται 

από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Β, τα είδθ να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά 93/42/EEC.  

 

 
2.2.5  Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

 

 
2.2.5.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.3   και 2.2.4 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του 
ν. 1599/1986. 
Το  ΤΕΥΔ  καταρτίηεται  από  τισ  ανακζτουςεσ  αρχζσ  βάςει  του  τυποποιθμζνου  εντφπου  του  Ραραρτιματοσ  Α  τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΙΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 
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οδθγίεσ  τθσ  Κατευκυντιριασ  Οδθγίασ  15/2016  (ΑΔΑ: ΪΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΙ).  Το  ΤΕΥΔ  ςε  επεξεργάςιμθ  μορφι  είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΙΣΥ (www.eaadhsy.gr)). 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 

υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο μπορεί να  υπογράφεται ζωσ δζκα 
(10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.»    νόμοσ 4605/2019 άρκρο  43 παρ 
6 .

http://www.eaadhsy.gr/
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φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτόν. 
Ϊσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό   ι   το   πρακτικό   εκπροςϊπθςισ   του   κατά   το   χρόνο   υποβολισ   τθσ   προςφοράσ   ι   το   αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 
2.2.5.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο 
που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, 
όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
ςφςτθμα προεπιλογισ. Ι διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ 
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν .

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου  ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο  ζγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαςτικι  ι  διοικθτικι  αρχι  του  κράτουσ-μζλουσ  ι  τθσ  χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ. Ι υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
2.2.2.1 . Τα ζγγραφα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί εωσ τρεισ μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ .  

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ,(ιτοι: φορολογικι ενθμερότθτα, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, πιςτοποιθτικά από Ρρωτοδικείο ) 

και  υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  (ςτθν 

περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 

επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 

Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

 
Ι μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό  αυτό  δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ  που αναφζρονται ςτισ  παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται  ζνορκθ  βεβαίωςθ,  από  υπεφκυνθ  διλωςθ  του  ενδιαφερομζνου  ενϊπιον  αρμόδιασ  δικαςτικισ  
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2.και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.        
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ)  προςκομίηουν  πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ  του  οικείου  επαγγελματικοφ  ι  εμπορικοφ  μθτρϊου  του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το 
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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Α/Α 

ΦΟΕΑΣ 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣ 

ΘΣ 

 

ΡΟΤΥΡΟ 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

ΣΚΟΡΟΣ/ 
ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 

Α. 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚ 

ΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΧΛΚΘΣ 
ΕΚΔΟΣΘΣ 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΛΘΞΘΣ 

       
       
 

Οι   εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ιΒιομθχανικό Επιμελθτιριο 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ  τθσ  παραγράφου  2.2.4  οι  οικονομικοί  φορείσ  προςκομίηουν  αντίγραφα  των  εν  λόγω  πιςτοποιιςεων 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναφζρονται ο φορζασ 
πιςτοποίθςθσ,  το  πρότυπο  διαχείριςθσ,  ο  ςκοπόσ/καλυπτόμενο  αντικείμενο,  ο  αρικμόσ  του  πιςτοποιθτικοφ,  θ 
θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, 
ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ριςτοποιθτικά                                  των  οποίων   θ ιςχφσ  ζχει    λιξει,  δεν                                                              γίνονται δεκτά. 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι 
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία  διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ  (νόμιμοσ  εκπρόςωποσ,  δικαίωμα  υπογραφισ  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου 
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.  
Τα δικαιολογθτικά, γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ  και που αφοροφν ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων 
εταιρειϊν,  
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν 
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 
Ι πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που 
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ 
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 
Οι  οικονομικοί  φορείσ  που  είναι  εγγεγραμμζνοι  ςε  επίςθμουσ  καταλόγουσ  απαλλάςςονται  από  τθν  υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. 
πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων 
αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
Επίςθσ,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινι  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  ζχουν  εκδοκεί  από  
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, 
και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων 
(Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 
εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα 
οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
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υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.». 
 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 
 

 
2.3.1  Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά βάςει 
τθσ τιμισ.( χαμθλότερθ τιμι )  

 
2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

 

 
2.4.1  Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ. 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 
Ι ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά   είτε από όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, 
απαραιτιτωσ  πρζπει  να  προςδιορίηεται  θ  ζκταςθ  και  το  είδοσ  τθσ  ςυμμετοχισ  του  (ςυμπεριλαμβανομζνθσ  τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 
2.4.2  Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου 
ΦΛΩΛΝΑΣ , μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016. 
2.4.2.2.Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
(α) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
β) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι προςφορά 
και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
(γ) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
Ο  προςφζροντασ  ςθμαίνει  με  ςχετικι  διλωςθ  τα  ςτοιχεία  εκείνα  τθσ  προςφοράσ  του  που  ζχουν  εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 
2.4.3  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

   Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του 

ν.  4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το 

ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc ςτθν ιςτοςελίδα του 

νοςοκομείου και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛV), 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

  Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (   310 € ) για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προςφερκείςασ 

δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι για το ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% ςτα είδθ που προςφζρει και ςφμφωνα με όςα 

αναφζρονται ςτο πίνακα τθσ παραγράφου «2.1.4. Εγγυιςεισ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει 

να ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

. 
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2.4.4  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ τεχνικϊν προςφορϊν 
Στον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο 

και το  δεφτερο φωτοαντίγραφο) το ςφνολο των κατατικζμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το 
δεφτερο  απλό  φωτοαντίγραφο.  Ριο  ςυγκεκριμζνα,  ο  φάκελοσ  τθσ  τεχνικισ  προςφοράσ  κα  πρζπει οπωςδιποτε  να 
περιλαμβάνει: 

 Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ςυμφωνία, τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ όςο και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ι δικαιολογθτικά, ϊςτε 
να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ. 

 Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνει: α) ότι θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ 
απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν ιτοι (6 μινεσ). 

 Ριςτοποιθτικό Σιμανςθσ CE Mark. Πλα τα προϊόντα πρζπει να φζρουν τθ ςιμανςθ πιςτότθτασ CE (ΦΕΚ 679/Β/13-09- 
94) (οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-06-93),  

 Αντίγραφο τθσ οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ. 

ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ του είδουσ   

 

 
6. Τα απαραίτθτα prospectus, τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του εξοπλιςμοφ  

7. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ  από τθν θμερομθνία 

οριςτικισ παραλαβισ  όπωσ αυτι ορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  , από τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. Σε 

περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, θ ςχετικι επιβεβαίωςθ κα 

γίνεται με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του  εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν  Οδθγία  93/42/EEC, και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν  

επανάλθψθ του. 

Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερθ  ςφμφωνα  με τα οριηομενα ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κάκε είδουσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 

φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ 

ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

 

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

Στον  φάκελο  τθσ  οικονομικισ  προςφοράσ  τοποκετείται  απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ  των  οποίων  το  ζνα 
πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο), θ οποία κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επί ποινι 
απόρριψθσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ: 
Ι Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα II τθσ διακιρυξθσ: 
Ι τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ 
Στθν  τιμι  περιλαμβάνονται  οι  υπζρ  τρίτων  κρατιςεισ,  ωσ  και  κάκε  άλλθ  επιβάρυνςθ,  ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ 
νομοκεςία,  μθ  ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α.,  για  τθν  παράδοςθ  του  υλικοφ  ςτον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 
υπζρ ΟΓΑ. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α  επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγεται κάκε είδοσ. 
Ϊσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥ Ϊ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΪ 
προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 
Ο κωδικόσ παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ςτθν οικονομικι 
προςφορά. 
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2.4.6  Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 180 θμερϊν   από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο  απορρίπτεται. 
Ι ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από 
τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται 
με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.7  Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε 
περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα 
ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. 
(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. 
(Ρεριεχόμενο  φακζλου  οικονομικισ  προςφοράσ,  τρόποσ  ςφνταξθσ  και  υποβολισ  οικονομικϊν  προςφορϊν),  2.4.6. 
(Χρόνοσ  ιςχφοσ  προςφορϊν),  3.1.(Αποςφράγιςθ  και  αξιολόγθςθ  προςφορϊν),  3.2  (Ρρόςκλθςθ  υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ 
ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι 
τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι 
θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
θ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ (ο περιοριςμόσ 
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περίπτωςθσ 2.2.3.4 περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016 και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων), 
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ 
και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

 
3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Ι αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία 
των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ 
των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21.  

Ι αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια. Και ςφμφωνα με τον νομο 4605/2019 αρκρο 43 παρ 28  ( Πταν κριτιριο 
κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τθσ τιμισ  θ αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
αποςφράγιςθ. 
Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ: 
α) αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ 
τεχνικισ   προςφοράσ,   μονογράφονται   και   ςφραγίηονται   από   το   αρμόδιο   όργανο   όλα   τα   δικαιολογθτικά   που 
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 
. 

β) ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 

εγγράφων  τθσ  ςφμβαςθσ  και  ςυντάςςει  πρακτικό  για  τθν  απόρριψθ  των  τεχνικϊν  προςφορϊν  που  δεν  γίνονται 

αποδεκτζσ και τθν αποδοχι  

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο 

πρακτικό. 

γ)  Στθν ςυνζχεια θ επιτροπι  αποςφραγίηει τουσ  φάκελουσ  με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ΣΥΝΤΑΣΕΛ ΡΑΚΤΛΚΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  . Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α’ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, 
αλλά επιςτρζφονται.Για ςυμβάςεισ με κριτιρια τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο βάςθ 
τιμισ ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ θ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται 
εντόσ  δυο  (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ. 

  

Για τισ ςυμβάςεισ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ 

εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται αποτελζςματα όλων των ςταδίων ωσ άνω.   («Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 

προςφζροντεσ  

 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ,των τεχνικϊν προςφορων και των οικονομικϊν 

προςφορων μποροφν να γιάνουν ςε μια δθμόςια ςυνεδρίαςθ  αρκρο 117 του νομου 4412/2016  

Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Ι κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου 
ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ .    Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται το άρκρο 90 ν. 4412/2016. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 ν. 4412/2016. 
Θ αξιολόγθςθ των  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ολοκλθρϊνεται εντόσ  ΡΕΝΤΕ   (5 ) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ ΣΕ ΑΥΤΘΝ ΤΘΣ  ΕΝΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛ ΤΘΝ ΡΛΘΘ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΤΑ ΑΧΕΛΑ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο παρόν άρκρο, κάκε 
προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ  υποβολισ   δικαιολογθτικϊν  προςωρινοφ  αναδόχου  -  Δικαιολογθτικά  προςωρινοφ 

αναδόχου 

Μετά  τθν  αξιολόγθςθ  των  προςφορϊν,  θ  ανακζτουςα  αρχι  ειδοποιεί  εγγράφωσ  τον  προςφζροντα,  ςτον  οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (“προςωρινό ανάδοχο”), να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2 
Αποδεικτικά μζςα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.2, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4. 
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ. 
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι 
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να 
τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Ι ανακζτουςα αρχι 
μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν 
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.Το παρόν 
εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά 
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι 
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ.». 
Πςοι προςφορζσ δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά ( νόμοσ 4605/2019   αρκρο 43 παρ 12δ )  λαμβάνουν γνϊςθ των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι 
ψευδι ι ανακριβι, ι 
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ  ςυμμετοχισ  ςφμφωνα  με  τα  άρκρα  2.2.2  (λόγοι  αποκλειςμοφ),  2.2.3    και 2.2.4  (κριτιρια  ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ, 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ 
οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 
αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από 
τα  απαιτοφμενα  δικαιολογθτικά  ι  δεν  αποδείξει  ότι  πλθροί  τα  κριτιρια  ποιοτικισ  επιλογισ  ςφμφωνα  με  τισ 
παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2, 
αρκρο 103 του νόμου 4412/2016 , και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ .( νομοσ 
4605/2019 παρ 12γ  
 Θ  αξιολόγθςθ των  ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ολοκλθρϊνεται εντόσ  δυο  (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ  
. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι 
από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 
3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Ι ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά  ςφμφωνα με το 
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Τα  ζννομα  αποτελζςματα  τθσ  απόφαςθσ  κατακφρωςθσ  και  ιδίωσ  θ  ςφναψθ  τθσ  ςφμβαςθσ  επζρχονται  εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 
α) άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 127, 
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα 
δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.4.2., ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 
οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.»  νομοσ 4605/2019 αρκρο 13  . 
Ι ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακετοφςθσ Αρχάσ εγγυθτικά επιςτολισ ςυμμετοχισ και ακολουκθτε θ 
διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα , και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 
3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
Ι ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ 
από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΙΜΔΙΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον 
υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 
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 Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά 
τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ 
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, 
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, νομοσ 4605/2019 αρκρο 43 παρ 20δ . 
Ι ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 
221, εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ, Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ 
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του 
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι 
από το αποφαςίηον όργανο. 

 
3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Ι ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για 
τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

 
4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.. 
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.1.4 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει. 
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ   επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ   μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ 
των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Ι τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, 
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ 
αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 
αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία. 

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Ι ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ 
Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 . 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

 
5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των υλικϊν Ι πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν 

χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. .                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

από τον Ρρομθκευτι. 

Ι υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 
Ι πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι (αποδεικτικά 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 
Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται 
υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΙΣΕΪΝ ΚΑΛ ΔΙΜΟΣΛΪΝ ΑΧΪΝ». 
Ι προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) 
κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ανάδοχο, που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του 
Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 
Toν Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ: 
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
Σε  περίπτωςθ  τροποποίθςθσ  των  διατάξεων  τθσ  κείμενθσ  νομοκεςίασ  περί  νόμιμων  κρατιςεων  ι/και  φόρου 
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ 
ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ. 

 
5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυ - 
τιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, πα - 
ραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθ - 
γιςεων, ακροιςτικά και θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν 
τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλι - 
κϊν,   με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνε - 
ται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνω - 
ςθσ. 

 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγω  νομιμότθτασ και ουςίασ κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν 
ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. 
(Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.. 
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Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το 
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. Νομοσ 4605/2019 αρκρο 43 
παρ 23. 

 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 
 Ι εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 

 
6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

 

6.1.1. . Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά   ΕΝΤΟΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ 90 ΘΜΕΩΝ … από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ςε πλιρθ λειτουργία ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από 
το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι,  

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν 
και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

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

  
 

6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου και το Ραράρτθμα IΛΛ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Ι επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ   των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 
4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά 
και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
πραγματοποίθςε   θ   πρωτοβάκμια   επιτροπι   παραλαβισ,   μποροφν   να   παραπζμπονται   για   επανεξζταςθ   ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
Επίςθσ,  εάν  ο  τελευταίοσ  διαφωνεί με  τα  αποτελζςματα  των  εργαςτθριακϊν  εξετάςεων  που    διενεργικθκαν  από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων 
αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των 
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2. Ι παραλαβι των υλικϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο και κα εκδοκοφν 
ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 
Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ 
μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ 
των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με 
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα 
δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι 
προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 
οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν 
παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.  Ι παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ι εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
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6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι6.3.2.  Αν  θ  αντικατάςταςθ  γίνεται  μετά  τθ  λιξθ  του  ςυμβατικοφ  χρόνου,  θ  προκεςμία  που  ορίηεται  για  τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.3.3. Ι επιςτροφι των ποςοτιτων που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016.      

 
 
 
       Ο  ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ  

 
ΚΩΤΑΚΛΔΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ  
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           ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
ΡΑΑΤΘΜΑ   Λ   –  Αναλυτικι  Ρεριγραφι  Φυςικοφ   και  Οικονομικοφ  Αντικειμζνου   τθσ 
Σφμβαςθσ-   
 

 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 03 

 

ΞΝΙΘΟΝΛΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΚΔ ΕΓΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Να δηαζέηεη επξεία βάζε (πεξίπνπ 50 x 100 cm), γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα 
θαη αζθάιεηα. 

 

3. Να έρεη ζηηβαξή θαηαζθεπή ψζηε λα δέρεηαη αζζελείο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 150 Kg. 
 

4. Να θέξεη 4 ηξνρνχο αληηζηαηηθνχο, κνλνχο ή δηπινχο, πεξηζηξεθφκελνπο πεξί ηνλ θάζεην άμνλά 
ηνπο. 

 

5. Να θέξεη κεραληζκφ αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ηξνρψλ, κε θεληξηθφ πνδνρεηξηζηήξην ζηε βάζε 
ηεο πνιπζξφλαο. 

 

6. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεσο 220-230V/50Hz. 
 

7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο 
θηλήζεηο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

8. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα δηαζέηεη γείσζε. 
 

9. Να έρεη κεηαζρεκαηηζηή πνπ ηξνθνδνηεί ηα κνηέξ θαη ην ηειερεηξηζηήξην κε ρακειή ηάζε 24V. Ο 
κεηαζρεκαηηζηήο ζην ηξνθνδνηηθφ θαζψο θαη ηα κνηέξ λα είλαη ζηεγαλά ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
IPX4. 

 

10. Να έρεη θαιπκκέλα ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά κέξε ζηε βάζε (κνηέξ, έκβνια, θαιψδηα θιπ.) γηα 
αζθάιεηα θαη θαιαηζζεζία, κε αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ην νπνίν λα θαζαξίδεηαη εχθνια θαη λα 
απνιπκαίλεηαη. 

 

11. Να δηαζέηεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 4 κνηέξ: 
 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0-70ν. 
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 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζίζκαηνο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10ν. 
 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ πνδηψλ κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 40ν. 
 Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 cm. 

 

12. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελν ππνπφδην, ειεθηξηθά ή ρεηξνθίλεηα. 
 

13. Να δηαζέηεη ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην κε ηδηαίηεξν πιήθηξν αθήο γηα θάζε επηινγή θηλήζεσο. 
 

14. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηε ζέζε SHOCK (Trendelenburg: αλάζθεια κε ηα πφδηα ζε 
ππεξπςσκέλε ζέζε) άκεζα κε ηε ρξήζε ελφο κφλν δηαθφπηε θαη ζε ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ησλ 15 
sec. 

 

15. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο απφ ηε ζέζε SHOCK ζηε ζέζε θαζίζκαηνο κε ην πάηεκα 
αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ αθήο. 

 

16. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε νξηδφληηα ζέζε κε ζηαζεξφηεηα, σο θξεβάηη λνζειείαο. 
 

17. Οη δηαζηάζεηο ηεο πνιπζξφλαο φηαλ απηή γίλεηαη θξεβάηη λα είλαη: 
 Μήθνο: φρη κεγαιχηεξν απφ 2300 mm 
 Πιάηνο: φρη κεγαιχηεξν απφ 1000 mm (κε ηνπο βξαρίνλεο ρεξηψλ) 
 Ύςνο θαζίζκαηνο ζηε ρακειφηεξε ζέζε: κεηαμχ 550 θαη 670 mm 

 

18. Να έρεη νξζνπεδηθφ ζηξψκα, ππελδεδπκέλν κε εηδηθφ αληηβαθηεξηδηαθφ άθαπζην ζπλζεηηθφ δέξκα 
κεγάιεο αληνρήο ρσξίο ξαθέο. 

 

19. Να δηαζέηεη βξαρίνλεο ρεξηψλ θαξδείο, ζηηβαξνχο, θαιπκκέλνπο απφ ην ίδην πιηθφ κε ην ζηξψκα, κε 
ζρεδηαζκφ ηέηνην πνπ λα ηνπο επηηξέπεη: 

 Σε ξχζκηζή ηνπο σο πξνο ηελ νξηδφληηα θίλεζε (δεμηά-αξηζηεξά) θαη ηελ θαηαθφξπθε θιίζε. Η 
άξζξσζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε κε εχρξεζην κεραληζκφ. 

 Σελ άκεζε θίλεζή ηνπο ζε φξζηα ζέζε γηα ην εχθνιν θάζηζκα ηνπ αζζελνχο. 
 Να αθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο. 
 Να απνζπψληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη, εάλ ρξεηαζηεί, απφ ηελ πνιπζξφλα ρσξίο δπζθνιία. 

 

20. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ή απνζπψκελν καμηιάξη γηα ην θεθάιη ηνπ αζζελνχο. 
 

21. Να έρεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά αθξηβείαο κε επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζφλε, γηα ηε 
ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο.  

 

22. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

23. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

24. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
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25. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

26. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 07 

 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΝ ΑΡΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη ζεξκφκεηξν απηηνχ κε αληαιιαθηηθά ρσληά, επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα 
ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Ννζνθνκείνπ. 

 

3. Να έρεη εχξνο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 25 νC θαη 42 νC θαη λα εκθαλίδεη 
δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη εθηφο απηψλ ησλ νξίσλ.  

 

4. Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 0,1 oC ή θαιχηεξε. 
 

5. Να εθηειεί κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην πνιχ εληφο 5 sec. 
 

6. Να έρεη νλνκαζηηθή απφθιηζε ηεο κέηξεζεο ην πνιχ ± 0,2 νC γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 35 νC θαη 
42 oC. 

 

7. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 10 νC θαη 40 oC.  
 

8. Να ιεηηνπξγεί κε θνηλέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο. 
 

9. Γηα ηελ πςειή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, λα δηαζέηεη ηερλνινγία πνπ ιακβάλεη ππφςε 
ηνλ ηξφπν θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ρσληνχ ζην απηί θαζψο θαη ηελ αλαηνκία ηνπ 
απηηνχ ηνπ αζζελνχο. 

 

10. Να δηαζέηεη επθξηλή νζφλε νπίζζηνπ θσηηζκνχ. 
 

11. ηελ νζφλε λα ππάξρεη έλδεημε ππφδεημεο γηα αθαίξεζε θαη ηνπνζέηεζε ρσληνχ.  
 

12. ηελ νζφλε λα ππάξρεη έλδεημε γηα ην επίπεδν θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 
 

13. Η νλνκαζηηθή δηάξθεηα κεηξήζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 700 κεηξήζεηο γηα θνηλέο αιθαιηθέο 
κπαηαξίεο, πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 

14. Να δηαζέηεη απηφκαην θιείζηκν γηα εμνηθνλφκεζε κπαηαξίαο. 
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15. Να είλαη ειαθξχ, κε βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 200 gr. 
 

16. Να ζπλνδεχεηαη κε βάζε ηνπνζέηεζεο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ζήθε γηα ηνπιάρηζηνλ 40 
αληαιιαθηηθά ρσλάθηα θαη ε νπνία λα κπνξεί λα αλαξηεζεί ζηνλ ηνίρν. 

 

17. Να ζπλνδεχεηαη απφ 200 αληαιιαθηηθά ρσλάθηα. 
 

18. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

19. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

20. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

21. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

22. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 19 

 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ 

 

1. Να είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Να είλαη επηηξαπέδην, επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα 
Ννζνθνκείνπ. 

 

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-230V/50Hz θαη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε 
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.  

 

4. Να ρξεζηκνπνηεί παικνγξαθηθή ηερλνινγία κέηξεζεο, κε ρξήζε θνπζθψκαηνο θαη μεθνπζθψκαηνο 
πεξηρεηξίδαο. 

 

5. Να ππάξρεη απηφκαηε αξρηθή πίεζε θνπζθψκαηνο ηεο πεξηρεηξίδαο ή ξπζκηδφκελε κε ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ επηινγέο. 

 

6. Σν θνχζθσκα θαη μεθνχζθσκα ηεο πεξηρεηξίδαο λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά απφ κηθξνεπεμεξγαζηή. 
 

7. Να παξέρεη ελδείμεηο γηα ηε ζπζηνιηθή πίεζε κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 60-250 mmHg θαη ηε δηαζηνιηθή 
πίεζε κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 40-200 mmHg.  

 

8. Nα παξέρεη έλδεημε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 50-200 BPM. 
 

9. Οη ελδείμεηο λα παξέρνληαη ζε επαλάγλσζηε νζφλε νπίζζηνπ θσηηζκνχ. 
 

10. Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 1 mmHg θαη 1 BPM ή θαιχηεξε. 
 

11. Να έρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ±3 mmHg θαη ηεο κέηξεζεο ησλ παικψλ ±5 
BPM, ή θαιχηεξεο. 

 

12. Να έρεη έλδεημε αθαλφληζηνπ ξπζκνχ θαξδηάο (αξξπζκία) 
 

13. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 10 νC θαη 40 oC.  
 

14. Να είλαη ειαθξχ, κε βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 1000 gr, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο. 
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15. Με πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία ε νλνκαζηηθή δηάξθεηά ηεο λα είλαη γηα 300 ηνπιάρηζηνλ 
κεηξήζεηο. 

 

16. Να ππάξρεη έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο. 
 

17. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ. 
 

18. Να δηαζέηεη καθξχ ειαζηηθφ ζσιήλα πξνο ηηο πεξηρεηξίδεο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1m. 
 

19. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πξνέθηαζε ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1m.   
 

20. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε βάζε ηνπνζέηεζεο ζηνλ ηνίρν.  
 

21. Να ζπλνδεχεηαη απφ 2 πεξηρεηξίδεο, κία θαλνληθή ελειίθσλ (22-32 cm) θαη κία κεγάιε ελειίθσλ 
(32-42 cm). 

 

22. Nα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πεξηρεηξίδεο ηνπιάρηζηνλ άιισλ 2 κεγεζψλ (λα αλαθεξζνχλ). 
 

23. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

24. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

25. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

26. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

27. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 22 

 

ΓΗΑΘΔΟΚΗΑ ΚΗΘΟΝΘΚΑΡΥΛ 

 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα είλαη ηξνρήιαηε κε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο κε θξέλα ζε 
ηνπιάρηζηνλ 2 απφ απηνχο. 

 

3. Να δηαζέηεη ζπλερή εθπνκπή κε κέγηζηε  ηζρχ εμφδνπ πεξίπνπ 250W θαη παικηθή εθπνκπή κε 
κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ πεξίπνπ 1500W. 

 

4. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθφ-πνιχζπαζην βξαρίνλα  ειεθηξνδίσλ γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε. 
 

5. Να ζπλνδεχεηαη απφ αθηηλνβφιν επξέσο πεδίνπ ηχπνπ ζακαξάθη θαη θαη’ επηινγή λα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εζηηαθνχ αθηηλνβφινπ ηχπνπ ηχκπαλν. 

 

6. Να δηαζέηεη έλδεημε ηζρχνο θαη ρξφλνπ ζεξαπείαο θαζψο θαη εηδνπνίεζε γηα ην ηέινο θαη δηαθνπή 
ηεο. 

 

7.  Να δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο ιπρλίαο απφ ππεξζέξκαλζε θαη απηφκαηεο δηαθνπήο ζε 
πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο. 

 

8. Να ελζσκαηψλεη έηνηκα πξσηφθνιια ζεξαπείαο ζπλερνχο θαη παικηθήο εθπνκπήο. 
 

9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

10. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

11. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

12. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

13. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 23 

 

ΙΣΛΗΑ ΞΔΟΘΟΥΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 

 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz. 
 

3. Να είλαη ηξνρήιαηε θαη λα ξπζκίδεηαη εχθνια ην χςνο θαη ε θιίζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αζζελή.  
 

4. Η ηζρχο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 400W θαη λα δηαζέηεη ρξνλφκεηξν 0 έσο 60 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 
 

5. Να θέξεη πξνζηαηεπηηθή ζράξα γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε ηελ πεγή ζεξκφηεηαο. 
 

6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

7. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

8. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

10. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 24 

 

ΘΑΟΔΘΙΑ ΚΑΠΑΕ ΦΝΟΖΡΖ 

 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να δηαζέηεη θάζηζκα ξπζκηδφκελν ζε χςνο. 
 

3. Σν ππνζηήξηγκα θεθαιήο λα ξπζκίδεηαη ζε χςνο θαη θιίζε. 
 

4. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα ππνζηεξίγκαηα ζψξαθνο θαη ρεξηψλ. 
 

5. Να είλαη ην δπλαηφλ κηθξή ζε φγθν θαη βάξνο γηα εχθνιε κεηαθίλεζε. 
 

6. Να δηαζέηεη πιηθά γέκηζεο θαη ηαπεηζαξίαο ππναιιεξγηθά θαη αλζεθηηθά ζε ηξηβή θαη θαζαξηζκφ.   
 

7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

8. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

10. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 25 

 

ΠΠΘΔΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΞΗΘΔΚΑΡΥΛ 

 

1.  Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη ε ηζρχο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 1800W. 
 

3. Να δηαζέηεη ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο κέζσ ζεξκνζηάηε αθξηβείαο 40ν έσο 100ν C πεξίπνπ θαη 
πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε. 

 

4. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηάιιειν πιηθφ κε αληνρή θαη δηαηήξεζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ.   
 

5. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 25 ιίηξα θαη ζεξκηθά κνλσκέλεο ρεηξνιαβέο. 
 

6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

7. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

8. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

10. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 31 

 

ΘΡΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ 

 

1. Να είλαη θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 

2. Να είλαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο δηαζηάζεσλ Φ 30 Υ 25 cm ηνπιάρηζηνλ.  
 

3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα απνζηείξσζε γαδψλ 
ζε θιίβαλν αηκνχ ζε ζεξκνθξαζία 125ν C.  

 

4. Πεξηκεηξηθά ζην θάησ κέξνο λα δηαζέηεη νπέο γηα ηελ είζνδν ηνπ αηκνχ απνζηείξσζεο, νη νπνίεο λα 
κπνξνχλ λα αλνηγνθιείλνπλ αζθαιψο κε δηάηαμε ελζσκαησκέλεο αλνμείδσηεο ηαηλίαο.  

 

5. Να δηαζέηεη θαπάθη πνπ λα θιείλεη αζθαιψο θαη ζηε κία ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη κφληκε άξζξσζε κε 
ην ζψκα ηνπ θπηίνπ.  

 

6. Σν θαπάθη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο. 
 

7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

8. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

9. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

10. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 

11. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
 
 
 

 
 
 

Α/Α 

 

 

ΡΕΛΓΑ 
ΦΘ 

ΕΛΔΟΥΣ 

 
ΚΩΔ. 

ΡΑΑΤ. 

 

 
ΤΛΜΘ 

ΡΑΑΤ. 

 

 
ΜΟΝ.Μ 

ΕΤ. 

 
 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

 

 
Φ.Ρ.Α. 
(….%) 

 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΤΛΜΘ χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ 
με Φ.Ρ.Α. (%) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ΣΥΝΟΛΟ:   
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – Σχζδιο Σφμβαςθσ 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 

3
Η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
ΕΡΓΟ: 

ΝΕΟ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ςμβατικό ποσό:  

Απ. Διακήπςξηρ:  

Χρθματοδότθςθ: 

ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (Ε.Τ.Ρ.Α.) 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Ρ.Α. 

 ΚΑΛ ΑΡΟ ΕΚΝΛΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 

 

 
 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 123/2018 

ηε ΦΛΧΡΙΝΑ ζήµεξα εκέξα ……..………..…… ηνπ κελφο  …………….………. ηνπ έηνπο 2018,  νη 
παξαθάησ ζπµβαιιφµελνη, 

αθελφο ην ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΦΛΧΡΙΝΑ «ΔΛΔΝΗ Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ», πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ 
ΔΓΝΑΣΙΑ 9, ΦΛΧΡΙΝΑ, ΣΚ. 53100 θαη, λφµηµα  εθπξνζσπνχµελν απφ ηνλ Γηνηθεηε  
θ………………………….πνπ ράξηλ ζπληνµίαο ζα θαιείηαη “ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ “  

θαη αθεηέξνπ ε εηαηξεία ………………………….. πνπ εδξεχεη …………………………….., ηει. ……………………, 
ΑΦΜ ……………., πνπ εθπξνζσπείηαη λφµηµα απφ η………. θ. 
…………………………………..…………………………… θαη ζην εμήο, ράξηλ ζπληνµίαο ζα θαιείηαη 
"ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ". 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2) Σελ ππ’ αξηζ.  …………….. δηαθήξπμε. 
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3) Σελ κε αξ. πξση. 2599/10-07-2017 (ΑΓΑ: 6ΝΞ37ΛΦ-ΓΔ6) Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Νένο 
Ιαηξνηερλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείν Φιψξηλαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5007908 ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Μαθεδνλία 2014-2020» 

4) Σελ …………………… Απφθαζε ηνπ Γ.. ………………………… γηα έγθξηζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα 
ηελ πξνκήζεηα Νένπ Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Φιψξηλαο. 

5) Σελ ππ' αξηζ. …………………………………………………….. θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ ∆.. ηνπ Γ.Ν. 
ΦΛΧΡΙΝΑ «ΔΛΔΝΗ Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ», ζχµθσλα µε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπµβαιινµέλσλ 
αλαθεξχρζεθε Πξνµεζεπηήο, γηα ηα αλαγξαθφµελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, ζπµθψλεζαλ 
θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε λενπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο εηδψλ: 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΚΣ. ΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ € ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ  

1    

2    

3    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ  

 

Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηηο παξαπάλσ πξνκήζεηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

……………………………………….. (…………… €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηξίηνπο  θαη ηνπ 

αλαινγνχληα Φ.Π.Α (24 %). 

2. Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπµθσλία µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ 

Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα µέξε ηεο παξνχζαο, θαη αλαιπηηθά ζα 

είλαη: 

Α/Α ΠΡΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ……….., CPV: …… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

……ηνπ νίθνπ ……………  κνληέιν ……., ηκρ. …... Ξξνέιεπζε: ……... Δγγύεζε: …. έηε. 
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 ΑΟΘΟΝ 2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο 

Πξνκεζεχηξηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. 

………………………. πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 ΡΝΞΝΠ - ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑ∆ΝΠΖΠ ΙΗΘΥΛ 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζην Ννζνθνκείν 

θαη ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

Πξνκεζεπηή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ΔΝΔΝΗΝΣΑ (90) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Μέζα ζην δηάζηεκα απηφ (ρξφλνο παξάδνζεο) πξέπεη λα γίλεη ε  Παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ ζην 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θαη πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο (Operation Manuals) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, εηο δηπινχλ, κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 

νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, θαη ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ζην 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

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

κεραλεκάησλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, κε 

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

Ν.4412/2016. Η παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο 

παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή 

εθπηψηνπ. (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016).  

Με ηελ πξνζθφκηζε θάζε πιηθνχ ζην Ννζνθνκείν, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία 
δειηίν απνζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο θαη ηελ κεληαία επηηξνπή πνζνηηθήο 
παξαιαβήο (εηζαγσγήο) ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην Ννζνθνκείν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 
πξνζθνκίζηεθε. 

 

ΑΟΘΟΝ 4  ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΙΗΘΥΛ 
 

Η εηζαγσγή ησλ πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο θαη ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο (εηζαγσγήο), ε νπνία νξίδεηαη ζε κεληαία βάζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε 

Ηκεξήζηα Γηαηαγή γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην Ννζνθνκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κήλα. Η επηηξνπή απηή θαη ν ππεχζπλνο ηεο απνζήθεο ζεσξνχλ ην δειηίν απνζηνιήο ηνπ 

πιηθνχ θαη ππνγξάθνπλ ην ηππνπνηεκέλν έληππν «πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη δειηίν εηζαγσγήο» πνπ 

παξάγεηαη απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην πιηθφ απηφ.  

H νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο 

(πξσηνβάζκηα επηηξνπή), πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία πνηνηηθήο 

θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη εθ λένπ πνζνηηθφο έιεγρνο, πνηνηηθφο έιεγρνο θαη 
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παξαθνινπζείηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ. Δθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν 

αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηε ζέζε 

ησλ πιηθψλ ζε δνθηκαζηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα δηάξθεηα 30 εκεξψλ. 

Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο (πξσηνβάζκηα επηηξνπή), κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν (πνηνηηθήο – νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ ή απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16, εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ην πέξαο 

ησλ 30 εκεξψλ απφ ηε ζέζε ηνπ πιηθνχ ζε δνθηκαζηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε παξαηεξήζεηο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε επηηξνπή πνηνηηθήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπή ή 

απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ 

πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε 

ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε 

ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

Η πνηνηηθή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνηνηηθήο-

νξηζηηθήο παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ κε ην πέξαο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζέζεο ησλ πιηθψλ ζε δνθηκαζηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή πνηνηηθήο-νξηζηηθήο παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη 

πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η 

παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 ΘΟΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 

απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 
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ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 κε βάζε ηνπο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη παξαπνκπή ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 

ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο 

ΑΟΘΟΝ 6 ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

1.    Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη 

ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε Γηαθήξπμε  θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. …………………...……..……..……/…………..…-201… εγγπεηηθή 

επηζηνιή η… ……………………………………….………………………………., πνζνχ …………….. επξψ, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη 

ανξίζηνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ ηξάπεδα. 
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Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή 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 ηεο 

σο άλσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο  γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

 

 

2. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη επίζεο ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ.2 ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ο ρξφvoο ηζρχoο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απηήο ζα πξέπεη vα είvαη κεγαιχηεξoο θαηά ηξείο (3) κήvεο 

απφ ηov ζπκβαηηθφ ρξφvo εγγχεζεο θαιήο ιεηηoπξγίαο πoπ δφζεθε απφ ηov πξoκεζεπηή. 

Γηα ην είδνο ……………………………………. ν ζπκβαηηθφο ρξφvoο εγγχεζεο θαιήο ιεηηoπξγίαο πoπ 

δφζεθε απφ ηov πξoκεζεπηή είλαη ………. έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο-

νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη 

ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 

ηνπ Ν. 4412/2016.         

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή 

πνηνηηθήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο επηζηξέθεηαη ζην 

ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη εθφζνλ ην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ ή ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο, ε επηζηξνθή ηεο σο 

άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν πξσηφθνιιν 

εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.      

 

ΑΟΘΟΝ 7 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 
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Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
 
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξωκήο πξν θόξωλ θαη 

θξαηήζεωλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξωκαηηθήο ζύκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Ππκβάζεωλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 όπωο ηζρύεη) 

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

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

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Πνζνζηφ 0,06%, Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ βάζεη ηεο ΚΤΑ 

1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 Β΄).   

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

επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

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

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ 
εζληθνχο πφξνπο ηνπ ΠΓΔ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Θ.Α.E : 9349.01 ζρεηηθή πίζηωζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017-2018 ηνπ Φνξέα. Η παξνχζα ζχκβαζε 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Μαθεδνλία 2014-2020» θαη 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. Έξγνπ  2017/ΔΠ00510015 ) 

Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ΑΔΠ 0051  κε ηίηιν: « Νένο Ιαηξνηερλνινγηθνο  εμνπιηζκφο  ηνπ   

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΦΛΧΡΙΝΑ», (ΦΟΡΔΑ: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΦΛΧΡΙΝΑ), ζπλνιηθήο δαπάλεο 

194.610,00€ ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Μαθεδνλία 2014-2020»  

ζπκθσλα κε  ην ππ αξ. πξση.  2599/10-7-2017  έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ ΝΞΠ 5007908  

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο «Ξξνώζεζε ηεο θνηλωληθήο 

έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο (ΔΡΞΑ)» ηνπ Δ.Ξ. «Γπηηθή  

Καθεδνλία 2014-2020»  

 

ΑΟΘΟΝ 9 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

O Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιαµβάλεη θάζε πξφζθνξν µέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνηξνπή δεµηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεµία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγµάησλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ΦΛΧΡΙΝΑ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεµίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο 

Πξνµήζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ.  
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O Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζµέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξµφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζµνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο 

Ο πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη γηα ηελ ηεξεζε ηεο πεξηβαιινληηθεο θαη εξγαηηθεο λνκνζεζηαο ( αξζξν 18 

ηνπ λ. 4412)  

Ο πξνκεζεπηεο γλσξηδεη ηηο ππνρξεσζεηο πεξη δεκνζηνηεηαο ησλ πξνκεζεπνκελσλ εηδσλ βαζεη ησλ ελ 

ηζρπ θαλνληζκσλ (Καλνληζκν ΔΔ 1303/2013 θαη ηνλ Δθηειεζηηθν Καλνληζκν (ΔΔ) 821/2-14.  

 

ΑΟΘΟΝ 10 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

Ο Πξνκεζεπηήο δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ 
πιήξε εθπαίδεπζε-εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (ρξήζηεο) ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα 
δηαζέηεη κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε-επηζθεπή ηνπ πιηθνχ.  
 

ΑΟΘΟΝ 11 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

Δθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ννανθνκείν ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εθπαηδεχζεη δσξεάλ ην αξκφδην 
πξνζσπηθφ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ (ηαηξνχο-λνζειεπηέο-ηερληθνχο) ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία, ρξήζε θαη 
θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κεραλήκαηνο, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο 
αλάπηπμεο θαη απφδνζεο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απηνχ.  
Πέξαλ ηνχηνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο, λα επαλαιάβεη ηελ σο άλσ 
εθπαίδεπζε γηα ίδην ηνπιάρηζηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, φηαλ θαη εάλ απηφ δεηεζεί 
απφ ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ, κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.   
 
 

ΑΟΘΟΝ 12 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

Η παξνχζα χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ν.4412/016 ε θάζε πεξίπησζε, θάζε πηζαλή ηξνπνπνίεζή ηεο χκβαζεο πξέπεη λα 
ηχρεη ηεο πξνέγθξηζεο ηεο ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 

                                    ΑΟΘΟΝ 13  ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΝΛΝΚΔΟΝΠ ΙΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

 

ΑΟΘΟΝ 14 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ – ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ - SERVICE 

Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ακεηαρείξηζησλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν αληαιιαθηηθψλ θαη θχξηα ηελ δηάζεζε απηψλ θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  
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ΑΟΘΟΝ 15 ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΠΚΒΑΡΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

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 ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 16 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην πξννίκην  ηεο Γηαθήξπμεο. 

 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 Γηθαζηήξηα . 

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε 
ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 
Η ελ ιφγσ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε 
πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά 
Γηθαζηήξηα. 
 

ΑΟΘΟΝ 17 ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξνχζα 
χκβαζε, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ……………….. θαη ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
………………………. θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ησλ νπνίσλ ν Πξνκεζεπηήο έιαβε 
γλψζε θαη δέρζεθε απηνχο αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο  δηαθήξπμεο …………….. 
θαη ηελ πξνζθνξάο ηνπ.  
Η παξνχζα ζχκβαζε ππφ κνξθήλ ζρεδίνπ θαη αθνχ ζπκπιεξψζεθε ζηα θελά ηεο έηπρε ηεο 
πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. 
πξση ………...…/…………….… έγγξαθφ ηεο.  
Η παξνχζα χκβαζε, αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο 
ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα.. 
Απφ ηα παξαπάλσ ηξία πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ην 
δεχηεξν παξέιαβε ν Πξνκεζεπηήο, ην δε ηξίην (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) απνζηέιιεηαη ζηελ 
ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
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ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

                   ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ                 ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 

 

                         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                    …………………………………..                 (Τπνγξαθή) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ Ραροχι 

πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛ ΦΛΩΛΝΑΣ   
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΙΜΔΙΣ: 99221915_2 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  ΦΛΩΛΝΑ ΤΚ. 53100   
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ  
- Τθλζφωνο: 23853/50266  
- Ιλ. ταχυδρομείο:   
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) :   

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
-  Τίτλοσ  ι  ςφντομθ  περιγραφι  τθσ  δθμόςιασ  ςφμβαςθσ  (ςυμπεριλαμβανομζνου  του  ςχετικοφ  CPV):       

ΡΟΜΙΚΕΛΑΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  

 <  ΝΕΟΣ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ > με   τθν ςυγχρθματοδότθςθ του 
ζργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ CPV:  33190000-8 
 Κωδικόσ ςτο ΚΙΜΔΙΣ Ι ςφμβαςθ αναφζρεται,  ςε : ΡΟΜΙΚΕΛΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [ 17/2019 ……] 

 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΙΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΙΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΙΪΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 
Ρλιρθσ Επωνυμία: [  ] 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει 

[  ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Ιλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ    ςτο    Διαδίκτυο    (διεφκυνςθ    δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
Ο  οικονομικόσ  φορζασ  είναι  πολφ  μικρι,  μικρι  ι 
μεςαία επιχείρθςθii; 

 

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

[] Ναι [] Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα  Γ  του  παρόντοσ  μζρουσ,  ςυμπλθρϊςτε  το 
μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. 
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοiii: 
δ) Ι εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ   ΜΟΝΟ   εφόςον   αυτό   απαιτείται   ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα  αρχι  ι  ςτον  ανακζτοντα  φορζα  να  τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

α) *……] 
 

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

 

 
 
 

δ) [] Ναι [] Πχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι *+ Πχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
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 *……]*……+*……+*……+ 
Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 
Ο   οικονομικόσ   φορζασ   ςυμμετζχει   ςτθ   διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσiv; 

[] Ναι [] Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ  ι  κοινοπραξία (επικεφαλισ,  υπεφκυνοσ  για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……] 

 

 
 
 

β) *……+ 
 

 
γ) *……] 

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο  από  τθν  θμερομθνία  και  τον  τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……] 
*……] 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……] 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……] 
Τθλζφωνο: *……] 
Ιλ. ταχυδρομείο: *……] 
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 

*……] 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
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(Θ  παροφςα  ενότθτα  ςυμπλθρϊνεται  μόνον  εφόςον  οι  ςχετικζσ  πλθροφορίεσ  απαιτοφνται  ρθτϊσ  από  τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

 

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

[]Ναι [+Πχι 

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

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 
131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 
μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων). 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 
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Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ:  

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

[] Ναι *+ Πχι 

 

 
Εάν όχι αναφζρετε: 
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

ΦΟΟΛ ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 

 
α)*……+· 

 
β)*……+ 

 
α)*……+· 

 
β)*……+ 

  

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσv

 

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

  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi· 

  δωροδοκίαvii,viii· 

  απάτθix· 

  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσx·
 

  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxi· 

  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii.
 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Εάν ναι, αναφζρετεxv: 
α) Ιμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
 
 
 
 
 

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

[] Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εάν   θ   ςχετικι    τεκμθρίωςθ   διατίκεται   θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:   (διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι   φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
[……+*……+*……]*……]xiv

 

 
α) Ιμερομθνία:[   ], 
ςθμείο-(-α): [  ], 
λόγοσ(-οι):[  ] 

 
β) *……] 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……] και ςχετικό(- 
ά) ςθμείο(-α) *  ] 
Εάν   θ   ςχετικι    τεκμθρίωςθ   διατίκεται   θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:   (διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι   φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
[……+*……+*……]*……]xvi

 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxviii:  *……] 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
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1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Ι εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
-   Αναφζρατε   τθν   θμερομθνία   καταδίκθσ   ι   ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xx 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Πχι 
-[] Ναι [] Πχι 
 
-*……+· 

 
-*……+· 
 

 
γ.2)*……+· 
δ) [] Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Πχι 
-[] Ναι [] Πχι 
 
-*……+· 

 
-*……+· 
 

 
γ.2)*……+· 
δ) [] Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……] 

 

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

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

 

[……+*……+*……+ 
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Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ  του ςτουστομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και  εργατικοφ 
δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Πχι 
 

 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι [] Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*…….............] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 
τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxiii  : 
α) πτϊχευςθ, ι 
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι 
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι 
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 
ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 
ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 
υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxiv

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Ζχει   διαπράξει   ο    οικονομικόσ   φορζασ   ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι [] Πχι 

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

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

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

[] Ναι [] Πχι 
 

 
*…...........] 

Εάν   ναι,   ζχει   λάβει   ο   οικονομικόσ   φορζασ   μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
[] Ναι [] Πχι 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 
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 Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
[……+ 

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

[] Ναι [] Πχι 
 

 
 
 

[.........…+ 

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

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 

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

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α)  δεν  ζχει  κρικεί  ζνοχοσ  ςοβαρϊν  ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ  ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

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

 

Εκπλιρωςθ    όλων    των    απαιτοφμενων    κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; [] Ναι [] Πχι 

 

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

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxix; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[…] 
 

 
 
 

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

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

 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

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

 

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

 

Συςτιματα   διαςφάλιςθσ   ποιότθτασ   και   πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα  είναι  ςε  κζςθ  ο  οικονομικόσ  φορζασ  να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ   ςυμμορφϊνεται  με  τα 
απαιτοφμενα  πρότυπα  διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] Ναι [] Πχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*……+ *……+ 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α: Καταλλθλότθτα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] Ναι [] Πχι 
 
 
 
 
 
 

 
*……+ *……+ 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Λ ΛV  ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ 

 
 
                                                            ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 
 

Ρροσ το: 

 ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ   ΦΛΩΛΝΑΣ  

 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΛΚΜΟΝ ........................... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 
 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και  ανεπιφφλακτα,  

ευκυνόμενοι  απζναντι  ςασ  εισ  ολόκλθρο  και  ωσ  αυτοφειλζτεσ,  μζχρι  του ποςοφ των

 ………………..ευρϊ και ολογράφωσ ………………………………  υπζρ τθσ 

εταιρείασ…………………………… ι ςε  περίπτωςθ ζνωςθσ  ι κοινοπραξίασ των  εταιρειϊν 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για  τθν  ςυμμετοχι  τουσ  ςτον  

διαγωνιςμό  τθσ  Υπθρεςίασ  ςασ με καταλυτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  τθν 

.…/………/………..,   για  τθν ανάδειξθ προμθκευτι ……………………, τθσ με αρικμ. …………./2017 διακιρυξθ ςασ. 
 

2.  Θ  παροφςα  εγγφθςθ  καλφπτει  μόνο  τισ  από  τθ  ςυμμετοχι  ςτον  ανωτζρω  διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 

3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα 

προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα  

οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από 

τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 
 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε   

ότι  θ  (εταιρεία)  ………………………..  δεν  εκπλιρωςε  τθν  υποχρζωςθ  τθσ  που περιγράφεται  ςτο  ανωτζρω  ςθμείο  

1,  ςασ  δθλϊνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  με  τθν  παροφςα επιςτολι  τθ  ρθτι  υποχρζωςθ  να  ςασ  καταβάλουμε,   
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χωρίσ  οποιαδιποτε  από  μζρουσ  μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ  5 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 
 

5.  Για  τθν  καταβολι  τθσ  υπόψθ  εγγφθςθσ  δεν  απαιτείται  καμία  εξουςιοδότθςθ  ι  ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 

(εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι  

αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ 

υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα  επιςτραφεί  ς'  

εμάσ  θ  παροφςα  εγγυθτικι  επιςτολι,  μαηί  με  ζγγραφθ  διλωςθ  ςασ  ότι 

απαλλάςςετε τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα 

παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο  Δθμόςιο  και   

ΝΡΔΔ,  ςυμπεριλαμβανομζνθσ  και  αυτισ,  δεν  υπερβαίνουν  το  όριο  των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 
 

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

χαρτοςιμου 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 
Ονομαςία Τράπεηασ 

 
Κατάςτθμα 

 
(_/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ………..ΕΥ+ 

 
………………. Ρροσ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ  ΦΛΩΛΝΑΣ  
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α…….. ΕΥ]…….. 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
 

επιςτολισ ανζκκλθτα  και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ΕΥ]…………….. (και ολογράφωσ) …….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι

 μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………  

_\νςθ…………………………………………………… 
 

Ρροσ 
 

……………………………………….……………………..……………………………. 
 

για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν 

προμικεια ………………( αρ.διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……….ΕΥ] αυτισ . 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 

από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 
 

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

χαρτοςιμου. 
 

Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ 

εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 
 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………………….. 
 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 
 

ο χρόνοσ  ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του ςυμβατικοφ  

χρόνου δθλ. να αναγράφει ότι λιγει δφο (2) μινεσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι του υπό προμικεια 

είδουσ. 
 

Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)      Θμερομθνία ζκδοςθσ   …………… 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ Α. ……    ΕΥΩ ………....... 

      

 ΡΟΣ  ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ  ΦΛΩΛΝΑΣ < ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ>  

 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ .………………… 

(και ολογράφωσ) …………..………..……. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  τθσ εταιρείασ 

………………………………… Δ\νςθ ……………………………………………… για τθν καλι λειτουργία  των παραδοκζντων υπ’ αυτισ 

ειδϊν τθσ με αρικμό αρικμό ςφμβαςθσ ……….., που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθ προμικεια 

....(αναγράφονται τα προμθκευόμενα είδθ με τθν ορολογία που αναφζρονται ςτο ΡAPAPTHMA E' και απαρειτιτωσ ο 

κωδικόσ αρικμόσ αυτϊν)......προσ κάλυψθ αναγκϊν του Tμιματοσ   και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2.5% τθσ ςυμβατικισ 

προ Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ………..…... ΕΥΩ αυτισ.  

 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

 

- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.- 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
Ο  κάτωκι  υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία  που  ζχω  αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι  – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxx, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxi.

 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των    πλθροφοριϊν    τισ    οποίεσ    ζχω    υποβάλλει ςτ...    [να    προςδιοριςτεί    το    αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο] του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
[προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)]. 

 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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i  Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 
vi  Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

 
viii      Ππωσ  ορίηεται  ςτο  άρκρο  3  τθσ  Σφμβαςθσ  περί  τθσ  καταπολζμθςθσ  τθσ  δωροδοκίασ  ςτθν  οποία  ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

 
xi  Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ  εςόδων  από  παράνομεσ  δραςτθριότθτεσ  και  τθ  χρθματοδότθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ  (ΕΕ  L  309  τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ ”. 

 
xii       Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου  2011,  για  τθν  πρόλθψθ  και  τθν  καταπολζμθςθ  τθσ  εμπορίασ  ανκρϊπων  και  για  τθν  προςταςία  των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)" Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ." . 

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

 
xiv      Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xv             Επαναλάβετε όςεσ φορζσ 

χρειάηεται. xvi           Επαναλάβετε όςεσ 

φορζσ χρειάηεται. 
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xvii     Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία  ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ  ι  ανάκεςθσ  παραχϊρθςθσ  δε  μπορεί  να  κάνει  χριςθ  αυτισ  τθσ  δυνατότθτασ  κατά  τθν   περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 
xviii    Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν. 

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

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

 
xxi           Επαναλάβετε όςεσ φορζσ 
χρειάηεται. 

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

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

 
xxiv    Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

 
xxvii   Ρρβλ άρκρο 48. 

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

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

 
xxx         Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 
4250/2014 

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