
 
 

         ΦΛΩΙΝΑ  7/5/2020  

                                                                                        ΑΝΑΤΘΤΕΑ  
                                                                                                                                      Στθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ςτο  ΚΘΜΔΘΣ 

 

             

                       (Αρικμ. Ρροκιρυξθσ  5/2020  

 

3θ Υ.ΡΕ.ΔΥΤΙΚΘΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ  

ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ      

Τμιμα: Οικονομικό 

Γραφείο : Ρρομθκειϊν                                  

Ρλθροφορίεσ: ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Τθλ.: 23853/50266 

Φαξ: 23850/22175 

Ταχ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9  

ΑΦΜ 99669027 ΔΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ  

Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΙΝΑ  

Email: sprom@nosflorinas.gr 

ΑΦΜ: 999669027 Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΙΝΑΣ  

 
 
 
 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
Για τθν ανάδειξθ αναδόχου  για τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2020 του Νοςοκομείου  

ΦΛΩΙΝΑΣ  ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι)  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ,  ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ  ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ    3335,60 € 

ςυμπ/νου  του ΦΡΑ    24%.  
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανοιχτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ   

 

 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ( χαμθλότερθ τιμι )  

ΧΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ (ΚΘΜΔΘΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ) 

 

  7/5/2020  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Θμερομθνία26/5/2020  

Θμζρα: ΤΙΤΘ  

Ϊρα: 11:00 π.μ. 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θμερομθνία  8/5/2020   

Θμζρα: ΡΑΑΣΚΕΥΘ  

Ϊρα: 8:00 π.μ. 

 ΚΑΤΑΛΘΤΙΚΘ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θμερομθνία  25/5/2020 . 

Θμζρα:  ΔΕΥΤΕΑ   

Ϊρα: 2.00 π.μ.                                                                            

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ   Γραφείο Ρρομθκειϊν  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔOYΣ 

ανάδειξθ αναδόχου  για τον ζλεγχο οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2020  του Νοςοκομείου 

ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι.)  ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ.  

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79212100-4  

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΙΝΑΣ .  

(Κωδικόσ ΝUTS: GR 533 .) 
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ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΟ 

ΥΡΟ ΕΓΟ  
Γενικό Νοςοκομείο  ΦΛΩΙΝΑΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ  3335,60€ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ 

Τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου –  

ΚΑΕ 426-419 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ  Ζργο  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Από τθν θμερομθνία υπογραφισ εωσ παράδοςθ του 

ζργου  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΙΝΑΣ (Κωδικόσ ΝUTS: GR  

533 .) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 

τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ και ςυμφωνα με τθν 

ιςχυουςα νομοκεςια  

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ 

ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 

2198/94. 

 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ   ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ : 

 
1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 

 1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»  

1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  των  κυβερνθτικϊν  

διοικθτικϊν  και  αυτοδιοικθτικϊν  οργάνων  ςτο  διαδίκτυο»  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.5.  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων», ζτςι 

όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012)  

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»   (Φ.Ε.Κ.   Αϋ   

247/27-11-1995),   όπωσ   ιςχφει   με   τον   4270/2014   (ΦΕΚ   143/τ. Αϋ/28.06.2014) Αρχζσ  δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ   2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

1.7 Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο του Ν. 

2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-1999). 

ΑΔΑ: ΩΔΤ546907Ι-ΚΟ8



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

Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι 

μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ)  

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

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

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 

4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»  

 

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

1.13.  Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και  Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

 

            1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Αϋ/06.12.2016) Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ 

κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ 

 

  1.15 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 

4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και 

εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ 

 

2. Τισ Αποφάςεισ 

      2.1Τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ   (ΤΕΥΔ) 

 2.2  Τθν   υπ αρ 32/14-2-2020 ΘΕΜΑ  EHΔ 3  < ΑΔΑ ΩΘΥΩ46907Ι-ΗΑΤ  απόφαςθ του ΔΣ < Ζγκριςθ προγράμματοσ προμθκειών 

,ζργων και υπθρεςιών ΠΠΔΕ ζτουσ 2020 με  τθν  οποία  εγκρίκθκε   ο  καταρτιςκείσ   ςε   πίνακασ προγραμματιςμοφ των ετθςίων 

αναγκϊν του Γ.Ν. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α    όπωσ καταρτίςτθκε από το Γραφείο Ρρομθκειϊν   και   ελζγχκθκε   από   τον   
Ρροϊςτάμενο   του   οικονομικοφ   τμιματοσ,   ςτον   οποίο περιλαμβάνονται -μεταξφ άλλων  οι κωδικοί( 426-419)  με  
CPV 79212100-4 για τθν ανάδειξθ αναδόχου ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι )   για τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων 
τθσ χριςεωσ 2020 

 2.3 Το  Κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 
(Χαμθλότερθ Τιμι),  

 2.4 Τισ διατάξεισ του ΡΔ 146/2003  περί εφαρμογισ του κλαδικοφ λογιςτικοφ ςχεδίου των Νοςοκομείων  

 2.5 Το γεγονόσ ότι ςτο Γ.Ν. Φλϊρινασ  θ δυναμικότθτα των κλινϊν ανζρχεται ςτισ 140  κλίνεσ 

 2.6 Τθν υπ’ αριΘ. 65/14-4-2020 ΘΕΜΑ  26( ΑΔΑ   ΩΘ9Τ46907Ι-ΞΒΧ ) απόφαςθ  του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε 
θ διενζργεια του εν λόγο διαγωνιςμοφ  και ορίςτθκε θ   επιτροπι  αξιολόγθςθσ  αυτοφ . 

 2.7  Τθν  υπ αρ  65/14-4-2020 ( ΑΔΑ   ΨΙ2Ρ46907Ι-ΥΔΨΚΑΙ ΑΔΑΜ  20REQ006624366  )  ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ  
ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ 
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Ρροκθρφςςει 
 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ και ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν  ανάδειξθ αναδόχου  για τον 
ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2020  του Νοςοκομείου ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι και 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι). 

 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3335,60  ΕΥΩ  με  ΦΡΑ  24%  ΚΑΕ 426-419 

 
 
 
 
 
 ΑΘΟ 1 :   ΧΟΝΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟΡΟΣ  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 

 
Ο  διαγωνιςμόσ  κα  διενεργθκεί  φςτερα  από  προκεςμία  τουλάχιςτον  (10)  θμερϊν  από  τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. 
. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν  26  /5/2020 θμζρα  ΤΙΤΘ   και ϊρα  11.00 π. μ.  ςτουσ 
χϊρουσ του Νοςοκομείου. 

 
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου,  μζχρι  και  τθν προθγοφμενθ 
 εργάςιμθ  θμζρα  τθσ   διενζργειασ  του  διαγωνιςμοφ από ϊρα 08.00 π.μ. ζωσ 14.00 μ.μ. 
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Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και 
δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

 
ΑΘΟ 2:  ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ - ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε : 

 
   Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

 
   Στον ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 
 Στο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου Γ.Ν.ΦΛΩΙΝΑΣ <florinahospital.gr>   

 
 
 

 ΑΘΟ 3 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό   ζχουν οι οικονομικοί φορεί όπωσ αυτοί περιγράφονται 
ςτο  άρκρο  2, παρ. 1 (11) του ν. 4412/2016 ιτοι, κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι   δθμόςιοσ 
φορζασ ι  ζνωςθ αυτϊν των προςϊπων ι/και φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων επιχειριςεων, που προςφζρουν ςτθν αγορά τα περιγραφόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  Α’ 
τθσ παροφςθσ. 
Επιπλζον το δικαίωμα ςυμμετοχισ  υποψθφίων κακορίηεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 25 του 
Ν. 4412/2016. 

 
Για τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ υπό μορφι ενϊςεων ι προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται  αυτοί  να  περιβλθκοφν  ςυγκεκριμζνθ  νομικι  μορφι,  για  τθν  υποβολι  προςφοράσ 
(άρκρο 19  παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

 
Εφόςον όμωσ θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνει ςε ζνωςθ ι ςφμπραξθ οικονομικϊν φορζων, αυτι 
υποχρεοφται  να  περιβλθκεί  ςυγκεκριμζνθ  νομικι  μορφι,  εφόςον  θ  λιψθ  οριςμζνθσ  νομικισ 
μορφισ  είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  (άρκρο 19 παρ. 3,   Ν. 
4412/2016). 

 
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 4, Ν. 4412/2016). 

 
 
 

ΑΘΟ 4:  ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό εάν μζχρι και τθν 

θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του ςυντρζχει για τουσ προςφζροντεσ λόγοσ αποκλειςμοφ από 

τουσ  αναφερόμενουσ ςτθν   παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα, εάν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα: 

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  Ιουλίου  2003,  για  τθν  καταπολζμθςθ  τθσ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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  Ιουνίου  2002,  για  τθν  καταπολζμθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ  (ΕΕ  L  164  τθσ 

22.6.2002,  ς.  3)  ι  θκικι  αυτουργία  ι  ςυνζργεια  ι  απόπειρα  διάπραξθσ  εγκλιματοσ,  όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
 

ε)   νομιμοποίθςθ   εςόδων   από   παράνομεσ   δραςτθριότθτεσ   ι   χρθματοδότθςθ   τθσ 

τρομοκρατίασ,  όπωσ  αυτζσ  ορίηονται  ςτο  άρκρο  1  τθσ  Οδθγίασ  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  τθσ  26θσ  Οκτωβρίου  2005,  ςχετικά  με  τθν  πρόλθψθ  τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ   του   χρθματοπιςτωτικοφ   ςυςτιματοσ   για   τθ   νομιμοποίθςθ   εςόδων   από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 

15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ  Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων   τθσ,  κακϊσ  και  για  τθν  αντικατάςταςθ  τθσ  απόφαςθσ-πλαίςιο  2002/629/ΔΕΥ  του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (Αϋ 215). 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

τελεςίδικθ  καταδικαςτικι  απόφαςθ  είναι  μζλοσ  του  Διοικθτικοφ,  Διευκυντικοφ  ι  Εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)   και  IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

ΑΘΟ 5:  ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΡΟΣΦΟΩΝ  (Ν. 4412/2016 Άρκρο 92 Ρεριεχόμενο προςφορϊν και 
αιτιςεων ςυμμετοχισ): 
Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο 
(κυρίωσ) φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

   Θ λζξθ «Ρροςφορά». 
   Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
   Ο  Αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ. 
   Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 
   Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα. 

 
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα εμπεριζχει τουσ ακόλουκουσ  υποφακζλουσ: 
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5.  Α.   ΦΑΚΕΛΟΣ   « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ»  (Ν. 4412/2016 Άρκρο 93 Ρεριεχόμενο 
φακζλου 
«Δικαιολογθτικά  Συμμετοχισ» ): 
O  φάκελοσ  «Δικαιολογθτικά  ςυμμετοχισ»  περιζχει  το   Τυποποιθμζνο  Ζντυπο  Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), (παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016)  όπωσ ζχει διαμορφωκεί για τον 

παρόντα  διαγωνιςμό,  ςφμφωνα  με  το  επιςυναπτόμενο  ςτθν  παροφςα  Ραράρτθμα  Δ   το οποίο 

αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Μζροσ ΙΙ (εκτόσ από το Δ), Μζροσ ΙΙΙ (εκτόσ από το Δ), Μζροσ IV (μόνο τθν παράγραφο α: 

Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ) και μζροσ VI. 

Θ θμερομθνία του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ), πρζπει να είναι εντόσ 

των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

των προςφορϊν.  

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  είναι  δυνατό  να  φζρει  μόνο  τθν  υπογραφι  του  κατά  περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ   προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του 

άρκρου 4 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. 

Ωσ 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. 

(άρκρο 79Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του Ν. 4497/2017) 

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

 Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει χωρίσ κακυςτζρθςθ  εφόςον  τουσ  ηθτθκεί , να παρζχουν ςτθν 

Ανακζτουςα αρχι όλα τα δικαιολογθτικά και ζγγραφα που αναφζρονται   ςτθν   Υπεφκυνθ 

διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016. 

 2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο 

εκπρόςωπο με τθν οποία κα δθλϊνεται: 

   2.1 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

   2.2 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι 

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

  2.3  Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 
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2.4 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 

  2.5  Συμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο 

εκπρόςωπο, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα  180 θμερϊν  

4. Βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Σ.Ο.Ε.Λ.   

 -----  Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν του Σϊματοσ Ορκωτϊν 

Ελεγκτϊν Λογιςτϊν και  μποροφν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ, να αναλαμβάνουν τον ζλεγχο Οικονομικϊν Καταςτάςεων μεταξφ άλλων και 

Νοςοκομείων.  

5) ΒΕΒΑΙΩΣΘ  ότι  Θ ομάδα εκτζλεςθσ ζργου   αποτελείται από δυο (2) Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ (και 2  

αναπλθρωματικοφσ αυτϊν), εγγεγραμμζνα μζλθ ςτο Μθτρϊο Σ.Ο.Ε.Λ., που ζχουν ελζγξει και  

υπογράψει με τθν ιδιότθτα τουσ αυτι τουλάχιςτον τρεισ (3) Ιςολογιςμοφσ Δθμόςιων 

Μονάδων Υγείασ.  ΚΑΙ    ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα πρόςωπα αυτά, για οποιονδιποτε λόγο, 

αποχωριςει από   τθν ομάδα, κα πρζπει να αντικαταςτακεί εντόσ πζντε (5) θμερϊν από άλλο 

πρόςωπο, που να   κατζχει τα προςόντα που προαναφζρκθκαν.  

                                

5.  Β.    Φ ΑΚΕΛΟΣ  «ΤΕΧΝΙΚΘ   ΡΟΣΦΟΑ»  ( Ρρωτότυπα   –  Αντίγραφα) 
«Τεχνικι Ρροςφορά»                                 (Ν.  4412/16 - Άρκρο 94   - 
Ο  φάκελοσ  «Τεχνικι  προςφορά» περιζχει ιδίωσ  τα  ζγγραφα  και  τα  δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ  φορζα  ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α’ τθσ 
Ραροφςθσ. 

 
Τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του ςυμμετζχοντα 

ιτοι: 

α) Κατάκεςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Σ.Ο.Ε.Λ. 

β) Κατάκεςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) Ιςολογιςμϊν Δθμόςιων Μονάδων Υγείασ (  που ζχουν ελζγξει 

και υπογράψει με τθν ιδιότθτα τουσ αυτι θ ομάδα εκτζλεςθσ ζργου θ οποια αποτελείται από δυο 

(2) Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ (και 2 αναπλθρωματικοφσ αυτϊν), εγγεγραμμζνα μζλθ ςτο Μθτρϊο 

Σ.Ο.Ε.Λ., , πριν από τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

γ) Ο κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει να προςκομίςει: 

i) Συνοπτικι περιγραφι τθσ γενικισ εμπειρίασ, υποβάλλοντασ κατάλογο με ςυνοπτικι  περιγραφι 

ζργων παροχισ ομοειδϊν υπθρεςιϊν ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ, ςτα   οποία ζχει ςυμμετάςχει ο 

διαγωνιηόμενοσ, και τα οποία ζχουν επιτυχϊσ  ολοκλθρωκεί. 
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Σε κάκε ζργο να αναφζρονται τα ακόλουκα: 

Ρελάτθσ (ανακζτουςα Αρχι) 

Χρονολογία ανάλθψθσ του ζργου 

Αντικείμενο του ζργου 

Θ περιγραφι κα ςυνοδεφεται από τρεισ (3)  Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ Δθμόςιων  Μονάδων 

Υγείασ. 

 

5.  Γ .  ΦΑΚΕΛΟΣ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΘ  ΡΟΣΦ ΟΑ»  ( Ρρωτότυπα  –  
Αντίγραφα) 
«Οικονομικι προςφορά») 

 
Θ Οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι)  δίνεται ςε ΕΥΩ. 

(Ν. 4412/16 - Άρκρο 95 
- 

Ωσ κριτιριο  για  τθν  επιλογι  του  αναδόχου  κα  είναι  θ   ςυφερότερθ   από   οικονομικι   άποψθ 
 προςφορά   αποκλειςτικά  βάςει  τιμισ  (χαμθλότερθ τιμι)  . 

 
Θ τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο 
ι αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθ πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Στθν  προςφερόμενθ  τιμι  κα  περιλαμβάνονται  οι  υπζρ  τρίτων  κρατιςεισ,  ωσ  και  κάκε  άλλθ 
επιβάρυνςθ,  ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ  νομοκεςία  μθ  ςυμπ/νου  του  ΦΡΑ.  Σε  περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ  μεταξφ  τθσ  αναγραφόμενθσ  τιμισ  αρικμθτικϊσ  και  ολογράφωσ,  λαμβάνεται 
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 

 
Στθν  οικονομικι  προςφορά  κα  αναγράφεται  υποχρεωτικά  ο  αντίςτοιχοσ  κωδικόσ  είδουσ  ςτο 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν του Υπουργείου Υγείασ και θ τρζχουςα τιμι (για τισ περιπτϊςεισ που ζχει 

εφαρμογι). Οικονομικζσ προςφορζσ που είναι ανϊτερεσ από τισ τιμζσ που καταγράφονται ςτο 
Ραρατθρθτιριο  Τιμϊν  τθσ  Επιτροπισ  Ρρομθκειϊν  Υγείασ  κατά  τθν  καταλθκτικι  θμερομθνία 
κατάκεςθσ  προςφορϊν  του  διαγωνιςμοφ,  απορρίπτονται.  (Ν.  3918/2011,  άρκρο  13,  -  ΦΕΚ 
31/τ.Α’/02.03.2011). 

 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 Ν. 4412/2016 

 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
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ΑΘΟ 6: ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  (Ν. 4412/16 - Άρκρο 97 - Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν) 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ/οικονομικοφσ φορείσ για εκατόν 

είκοςι (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

 
Ρροςφορά   που   ορίηει   χρόνο   ιςχφοσ   μικρότερο   του   παραπάνω   αναφερόμενου   χρόνου 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

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

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Μετά τθ 
λιξθ  και   του  παραπάνω  ανϊτατου  ορίου  χρόνου  παράταςθσ  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ,  τα 
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά  περίπτωςθ,   αιτιολογθμζνα  ότι  θ  ςυνζχιςθ  του  διαγωνιςμοφ  εξυπθρετεί  το  δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν 
τθν  προςφορά  τουσ,  εφόςον  τουσ  ηθτθκεί  πριν  τθν  πάροδο  του  ανωτζρω  ανϊτατου  ορίου, 
παράταςθ   τθσ   προςφοράσ   τουσ,   είτε   όχι.   Στθν   τελευταία   περίπτωςθ,   θ   διαδικαςία   του 
διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

 
 Ά ΘΟ  7:   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ Α  ΔΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  - ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ   ΡΟΣΦΟΩ Ν  
(Ν. 4412/2016 Άρκρο 117 - Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ) 

 
Θ  αποςφράγιςθ  των  προςφορϊν  κα  πραγματοποιθκεί  από  τριμελι  επιτροπι  (Επιτροπι 

διενζργειασ και αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ τον ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα 
ςτάδια του διαγωνιςμοφ. 

Θ  αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν 
καιτων οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μια δθμόςια  ςυνεδρίαςθ. 

 
Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν (Δικαιολογθτικϊν – τεχνικϊν) και με τθν 

ολοκλιρωςθ  τθσ  αξιολόγθςθσ  των  οικονομικϊν  προςφορϊν,  θ  Επιτροπι  του  διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει πρακτικό και αναδεικνφει  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ βάςει τιμισ. 

Τα   αποτελζςματα   επικυρϊνονται   με   Απόφαςθ   του   Διοικθτικοφ   Συμβουλίου   θ   
οποία κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ  ςυμμετζχοντεσ . 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το Άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 και 
το Άρκρο 13 τθσ παροφςθσ. 

 
Κατά τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί 

εγγράφωσ  τουσ  προςφζροντεσ  ι  τουσ  υποψθφίουσ  να  διευκρινίηουν  ι  να  ςυμπλθρϊνουν  τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. 

 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ  χωρίσ να 

ζχει  ηθτθκεί  από  τθν  ανακζτουςα  αρχι,  δεν  λαμβάνεται  υπόψθ.  (Ν.  4412/2016  Άρκρο  102 
Συμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν) 
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Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του μπορεί να προτείνει τθν 
επαφξθςθ  τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ, το ανϊτατο μζχρι ποςοςτοφ 30%, ι μείωςθ αυτισ μζχρι 
ποςοςτοφ  50%. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω 
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. (Άρκρο 104 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016) 

 
ΑΘΟ 8: ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ (Ν. 4412/16 –Άρκρο 90 –Ιςότιμεσ και Ιςοδφναμεσ προςφορζσ) 

 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ  Επιτροπισ  του  Διαγωνιςμοφ  και  παρουςία  των  οικονομικϊν  φορζων  που  υπζβαλαν  τισ 
ιςότιμεσ προςφορζσ. 

 
   ΑΘΟ   9:      ΛΟΓΟΙ   ΑΡΟΙΨΘΣ     ΡΟΣΦΟΩΝ  

 
Θ Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ηθτείται. 
2. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ. 
3. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ. 
4. Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 
5. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 
6. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 
7. Ρροςφορά ι οποία είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου 

Τιμϊν του άρκρου 24 του Ν. 3846/2010. 
 

   Α ΘΟ  10:  ΕΓΓΥΘΣΕΙ Σ   (Ν .  4412/ 16  - Ά ρκρο  72  - Ε γγυιςεισ)  
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα του άρκρου 72 παρ. 3 και εφόςον δεν είναι 
διατυπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

Α.  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ:  Στον παρόντα διαγωνιςμό  δεν  απαιτείται.  
 

Β. Εγγφθςθ  καλισ  εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν υπογραφι τθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 
κακορίηεται ςε  ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ και ιςχφοσ πλζον δφο μθνϊν του 
ςυμβατικοφ χρόνου (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ' ). 

 
   Α  ΘΟ 1   1:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ    (Ν.441  2/  20  16  - Άρκρο 103   )  
Α. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Υπθρεςία ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα 
ςτον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  θ  κατακφρωςθ  (προςωρινό  ανάδοχο)  για  να  υποβάλει  εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν 
τα παρακάτω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ: 

1.  Απόςπαςμα 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 εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
ςυντρζχει  λόγοσ  αποκλειςμοφ  από  τουσ  αναφερόμενουσ  ςτθν  παρ.  1  του  άρκρου  73  του  Ν. 
4412/2016. 

Ρροςκομίηεται για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ 
φοράσ  ςτον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  θ  κατακφρωςθ  ι  των  προςϊπων  που  ζχουν  εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Συγκεκριμζνα ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο το απόςπαςμα ι άλλο 
ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται: 

   για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. 
   για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν 

το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 
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2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ  δεν  τελοφν  ςε  διαδικαςία  κιρυξθσ  πτϊχευςθσ.  

3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που   αφοροφν   τισ   ειςφορζσ   κοινωνικισ   αςφάλιςθσ   (κφριασ   και   επικουρικισ)   και   ωσ   τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 
4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε  αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου  ότι  εξακολουκοφν  να  παραμζνουν  εγγεγραμμζνοι  μζχρι  τθσ  επίδοςθσ  τθσ  ωσ  άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

 
Σθμειϊνεται  ότι  ςε  περίπτωςθ  ζνωςθσ  οικονομικϊν  φορζων  τα  πιςτοποιθτικά  πρζπει  να 
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθ ζνωςθσ. 

 
Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο   Ρρωτόκολλο του 
Νοςοκομείου. 
Β. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ υπθρεςία μπορεί να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για 
πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ. 
Γ. Αν κατά τον ζλεγχο τον δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι 
ψευδι  ι  ανακριβι  ι  ο  προςωρινόσ  ανάδοχοσ  δεν  υποβάλει  ςτον  προκακοριςμζνο  χρονικό 
διάςτθμα  τα   απαιτοφμενα  ωσ  άνω δικαιολογθτικά  τότε  εφαρμόηονται  κατά  περίπτωςθ  οι 
διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 του Άρκρου 103 του ν. 4412/2016. 
Δ. Θ  διαδικαςία  ελζγχου  των  παραπάνω  δικαιολογθτικϊν  ολοκλθρϊνεται  με  τθ  ςφνταξθ 
πρακτικοφ   από   το   αρμόδιο   γνωμοδοτικό   όργανο   και   τθ   διαβίβαςθ   του   φακζλου   ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ)   είτε για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ 
του διαγωνιςμοφ. 

 
   ΑΘΟ   12:   ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (Άρκρ ο  105   Ν .4412/2016)  
Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 105 του Ν. 4412/2016 
Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ν. 4412/2016 άρκρο 117 παρ. 3). 

 
 
 

   Α ΘΟ 1 3: ΣΥΜΒΑΣΘ:  
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί να 
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ) εντόσ 
ΕΙΚΟΣΙ  (20)  θμερϊν  από   τθν  κοινοποίθςθ  ςχετικισ  ζγγραφθσ  ειδικισ  πρόςκλθςθσ,  
προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ θ οποία καλφπτει ςε ΕΥΩ ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ  . 
Θ  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  ζχει  αποδεικτικό  χαρακτιρα.  Εάν  ο  ανάδοχοσ  δεν  προςζλκει  να 
υπογράψει τθν ςφμβαςθ μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ  γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα  από  οικονομικι  άποψθ  προςφορά  βάςει  μόνο  τθσ  τιμισ.  Αν  κανζνασ  από  τουσ 
προςφζροντεσ  δεν  προςζλκει  για  τθν  υπογραφι  του  ςυμφωνθτικοφ,  θ  διαδικαςία  ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν. 4412/16. 

 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ: 
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α. Στθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (εφόςον προβλζπεται ςτθν 
παροφςα) και 

β. Σφμφωνα με τουσ   ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου οργάνου τθσ Αρχισ. 

Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 περί 
προμθκειϊν. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα οριςκεί ςε  90 ιμερεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 
 

 Α ΘΟ  14:  ΕΝΣΤΑΣΕΙ Σ  (Ν .  4412/ 16  - Άρ κρο  127  - Ενςτάςεισ  που  αςκοφνται  κατά  τθ  διαδικαςία  
ςφναψθσ δθμοςιων  ςυμβάςεων μ ε  εκιμϊμενθ αξία  κάτω από  60.00 0 ευρϊ (χω ρίσ Φ.Ρ .Α.)  – Ραράβολο 
)  

1.   Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται 
μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

2.   Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ  κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι   
πζντε   (5)   θμζρεσ   από   τθν   κοινοποίθςθ   τθσ   προςβαλλόμενθσ   πράξθσ   ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. 

3.   Θ  ζνςταςθ  υποβάλλεται  ενϊπιον  τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ,  θ  οποία  αποφαςίηει  εντόσ 
προκεςμία  δζκα  (10)  θμερϊν,  μετά  τθν  άπρακτθ  πάροδο  τθσ  οποίασ  τεκμαίρεται  θ 
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

4.   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 και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 
   Α ΘΟ  15:  ΜΑΤΑΙΩΣΘ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Με  Απόφαςθ  τθσ  Ανακζτουςασ  Αρχισ  ματαιϊνεται  θ  διαδικαςία,  εφόςον  ςυντρζχουν  οι 
προχποκζςεισ και ςφµφωνα µε τα κακοριηόμενα του Άρκρου 106 του Ν. 4412/16. 

 
   ΑΘΟ  16: ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒ ΑΣΘΣ  

Θ χρονικι ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνια υπογραφθσ τθσ εωσ παραδοςθ του εργου 
.Θ   παραλαβι   των   παρεχόμενων   υπθρεςιϊν   ι/και   παραδοτζων   γίνεται   από   επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του Ν.  
4412/2016 

 
   ΑΘΟ  17:  ΑΝΩΤΕΑΒΙΑ  

Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει   ςτθν Υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία (ςφμφωνα με το άρκρο 
204 του Ν. 4412/16). 

 
   ΑΘΟ 18: ΡΛΘΩΜΘ  - ΑΡΑΙΤ ΟΥΜΕΝΑ      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤ ΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΘΝ  ΡΛ ΘΩ ΜΘ    ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Θ   πλθρωμι   του   ςυμβατικοφ   τιμιματοσ   κα   γίνεται   με   τθν   προςκόμιςθ   των   νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του  ν.  
4412/2016,  κακϊσ  και  κάκε  άλλου  δικαιολογθτικοφ  που  τυχόν  ικελε  ηθτθκεί  από  τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 
   ΑΘΟ 19: ΛΟΙΡΟΙ   ΟΟΙ  
1.  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 
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εργατικοφ  δικαίου,  οι  οποίεσ  απαρικμοφνται  ςτο Ραράρτθμα  Χ  του  Ρροςαρτιματοσ  Α του  ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν  τθν  εκτζλεςθ  των  δθμοςίων  ςυμβάςεων  και  τισ  αρμόδιεσ  δθμόςιεσ  αρχζσ  και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 
2.  Για  όςα  δεν  αναφζρονται λεπτομερϊσ  ςτθν  παροφςα  διακιρυξθ,  ιςχφουν  οι διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ Νομοκεςίασ . 

 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΘΣ: 
Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
Β’ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΘΣ) 
Γ’ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
Δ’ ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) 
E         ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 
     ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ  
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  ΡΑΑΤΘΜΑ  Α’    

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 
«ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 94 του Ν. 4412/2016 τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά 

που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ όρουσ και ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

  Τεχνικζσ προδιαγραφζσ - περιγραφι αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ «Ζλεγχοσ των Ετιςιων  Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 

χριςθσ 01.01.2020-31.12.2020 ,¨ για τισ ανάγκεσ του ΓΝΦ  

 

Α. ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΖΓΟΥ 

Ο ςτόχοσ του ζργου είναι ο ζλεγχοσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ οικονομικισ χριςθσ  01.01.2020-31.12.2020 . 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΖΓΟΥ 

Το υπό προκιρυξθ ζργο ζχει ωσ αντικείμενο τον ζλεγχο των Ετιςιων Οικονομικϊν  Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 01.01.2020-

31.12.2020, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ  και τα πρότυπα που ζχουν υιοκετθκεί από το Εποπτικό Συμβοφλιο του Σϊματοσ   

Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν, και τα οποία βαςίηονται ςτισ Αρχζσ των Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Ρροτφπων ςε ςυνδυαςμό με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του  Ν.3329/05, όπωσ ιςχφουν. 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα πρζπει να παραδϊςει: 

μζχρι  31-7-2021 το «Υπόμνθμα Ελζγχου επί τθσ Τακτικισ Ετιςιασ 

Απογραφισ» κατόπιν ςυμμετοχισ του αναδόχου ςτθν τακτικι ετιςια φυςικι  απογραφι των αποκεμάτων και των παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του  Νοςοκομείου, που διεξάγεται ςτο τζλοσ του ζτουσ. 

μζχρι 31 /7 /2021 τθν «ζκκεςθ ελζγχου» και να υπογράψει τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 01.01.2020 -

31.12.2020. 

Να ςθμειωκεί ότι θ ζκκεςθ ελζγχου κα πρζπει να παρουςιαςκεί ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του  Νοςοκομείου από τον 

Ανάδοχο. 
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Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ     ΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

 

Το Νοςοκομείο κα πρζπει να ςυγκροτιςει «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ του Ζργου» του Αναδόχου 

αποτελοφμενθ από τρεισ (3) υπαλλιλουσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. Θ Επιτροπι κα βρίςκεται ςε ςυνεργαςία με τθν 

Ομάδα Ζργου του Αναδόχου, ςτο χϊρο του Νοςοκομείου και εντόσ του ωραρίου τθσ Υπθρεςίασ. 

 

2. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει το εκάςτοτε Ραραδοτζο Ζργο και το Νοςοκομείο δια τθσ Επιτροπισ κα κοινοποιεί ςτον 

Ανάδοχο εγγράφωσ παρατθριςεισ εφ’ όςον διαπιςτϊςει ςυγκεκριμζνεσ ελλείψεισ ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ του ζργου 

ι τθν μθ ικανοποιθτικι ποιότθτα του περιεχομζνου αυτοφ. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κα κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) εργάςιμων 

 

3. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να υποβάλλει ξανά το ζργο με   ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

ελλείψεισ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Ανάδοχο των ςχετικϊν παρατθριςεων τθσ Επιτροπισ.  

 

4. Στθν περίπτωςθ που το αναφερόμενο ςτθν παρ. 2 χρονικό διάςτθμα παρζλκει, χωρίσ το Νοςοκομείο να κοινοποιιςει 

ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται παραλθφκζν. 
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  ΡΑΑΤΘΜΑ   Β ’   
 
 
 
 
 
 

 

               ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

3θ  ΥΡΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ 

«ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ» 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Θ  

ΝΟ    …./2020 

 

Για τον Ζλεγχο των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2020 του Νοςοκομείου  (κατθγορία CPV 

79212100-4 ) 

 

 

 

Στθν Φλϊρινα, ςιμερα τθν  ………………………..θμζρα……………  ςτα γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Φλϊρινασ «ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ» Εγνατίασ 9 Τ.Κ.53100 οι εξισ υπογεγραμμζνοι 

Α) ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ ,  Διοικιτθσ  του  Γενικοφ  Νοςοκομείου  Φλϊρινασ  «  ΕΛΕΝΘ  Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ» και 

ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ 

B)  …………………... ανϊνυμθ εταιρία ορκωτϊν λογιςτϊν  που εδρεφει ςτθν 

 …………………1 ΤΚ ……………. ΑΘΘΝΑ ΤΘΛ…………………….. ΦΑΞ……………..   ΑΦΜ …………………………… 

ΔΥΟ Φ.Α.Ε …………………………………………. 

 

ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ  

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 
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 1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»  

1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  των  κυβερνθτικϊν  διοικθτικϊν  

και  αυτοδιοικθτικϊν  οργάνων  ςτο  διαδίκτυο»  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.5.  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων», ζτςι όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012)  

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»   (Φ.Ε.Κ.   Αϋ   247/27-11-

1995),   όπωσ   ιςχφει   με   τον   4270/2014   (ΦΕΚ   143/τ. Αϋ/28.06.2014) Αρχζσ  δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ   2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

1.7 Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ 

του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-1999). 

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

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

Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ)  

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

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

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

διατάξεισ»  

 

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει 

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

οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

 

            1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Αϋ/06.12.2016) Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 

εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ 

 

  1.15 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα 

εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο 

Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ 

 

2. Τισ Αποφάςεισ 

      2.1Τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

 Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ   (ΤΕΥΔ) 

2.2  Τθν   υπ αρ 32/14-2-2020 ΘΕΜΑ  EHΔ 3  < ΑΔΑ ΩΘΥΩ46907Ι-ΗΑΤ  απόφαςθ του ΔΣ < Ζγκριςθ προγράμματοσ προμθκειών ,ζργων 

και υπθρεςιών ΠΠΔΕ ζτουσ 2020 με  τθν  οποία  εγκρίκθκε   ο  καταρτιςκείσ   ςε   πίνακασ προγραμματιςμοφ των ετθςίων 

αναγκϊν του Γ.Ν. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α    όπωσ καταρτίςτθκε από το Γραφείο Ρρομθκειϊν   και   ελζγχκθκε   από   τον   
Ρροϊςτάμενο   του   οικονομικοφ   τμιματοσ,   ςτον   οποίο περιλαμβάνονται -μεταξφ άλλων  οι κωδικοί( 426-419)  με  
CPV 79212100-4 

2.3 Το  Κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 
(Χαμθλότερθ Τιμι),  
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2.4 Τισ διατάξεισ του ΡΔ 146/2003  περί εφαρμογισ του κλαδικοφ λογιςτικοφ ςχεδίου των Νοςοκομείων  

2.5 Το γεγονόσ ότι ςτο Γ.Ν. Φλϊρινασ  θ δυναμικότθτα των κλινϊν ανζρχεται ςτισ 140  κλίνεσ  

2.6 Τθν υπ’ αριΘ. 65/14-4-2020 ΘΕΜΑ  26( ΑΔΑ   ΩΘ9Τ46907Ι-ΞΒΧ ) απόφαςθ  του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
διενζργεια του εν λόγο διαγωνιςμοφ  και ορίςτθκε θ   επιτροπι  αξιολόγθςθσ  αυτοφ . 

                 2.7  Τθν  υπ αρ  65/14-4-2020 ( ΑΔΑ   ΨΙ2Ρ46907Ι-ΥΔΨΚΑΙ ΑΔΑΜ  20REQ006624366  )  ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ  
ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ 

             2.8 Τθν υπ αρ   5/2020  διακιρυξθ του εν λόγο διαγωνιςμοφ  

2.7  Τθν υπ’ αρικμ           ……ΘΕΜΑ   απόφαςθ  του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε  θ ςυναψθ τθσ ςφμβαςθ 

Συμφϊνθςαν και ζκανα δεκτι τα παρακάτω 

 

1. Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ με αυτιν τθν ιδιότθτασ ανακζτει ςτο δεφτερο ο οποίοσ  εφεξισ , χάριν  

ςυντομίασ,  κα  αποκαλείται  «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ  ΚΑΙ  ΥΡΟΓΑΦΘ  ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020 με  τισ  υποχρεϊςεισ  που απορρζουν από τθν υπ αρ 5/2020 

διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και τθν πρόςφορα  του ενδιαφερόμενου  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ . 

2.  Ο  δεφτεροσ  των  ςυμβαλλομζνων  αναλαμβάνει  το  ζργο  του  ελζγχου  και  τθσ  υπογραφισ  του ιςολογιςμοφ 
οικονομικισ χριςθσ ζτουσ 2020    του ΓΝΦ.. με αμοιβι ……………………€ χωρίσ το ΦΡΑ   
ι……………………………….€ με ΦΡΑ και αφορά το ςφνολο των υπθρεςιϊν που κα παραςχεκοφν 

 

3. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ  μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου το οποίο 

κα πρζπει να παραδοκεί το αργότερο 31-7-2021 

 

      4. Θ   πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Ταμείο του   Νοςοκομείου και μετά το τζλοσ των 

εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διάταξθσ . 

 

5. Θ παραλαβι του Eργου κα γζνει από αρμοδία επιτροπι με βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ 

 

 

6. Απαγορεφετε θ εχγωριςθ ςε άλλο πρόςωπα των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςων υποχρεϊςεων Του αναδόχου 

κακϊσ και θ εκχϊρθςθ θ ενεχυρίαςα των απαιτιςεων του αναδόχου ςε οποιοδιποτε τρόπο θ νομικό πρόςωπα 

 

7.  Αν  ο  ανάδοχοσ  διακόψει  ξαφνικά  και  χωρίσ  ςυναίνεςθ  του  Νοςοκομείου  το  ζργο  χάρισ  να  ολοκλθρϊςει 

αυτό το  Νοςοκομείο κα  χει το  δικαίωμα να προςλάβει  ελεφκερα  άλλον  ανάδοχο  με ελεφκερθ τιμι και να 

αξιϊςει από τον ζκπτωτο ανάδοχο τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ παράλλθλα με τθν  αξίωςθ του για 

κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ 

 

8. Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γζνει μετά τθν ςφνταξθ πρωτοκόλλου παραλαβισ του ζργου από τθν αρμόδια 

επιτροπι και μετά τθν ζκδοςθ και κεϊρθςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμι από το Ελεγκτικό Συνζδριο με βάςθ τα 
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νόμιμα δικαιολογθτικά ΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ 3 ΜΘΝΩΝ . 

 

9. Τον ανάδοχο  βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ 

 

10 Για κάκε πρόβλθμα που αφορά τθν ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ υπάγετε ςτθ διαδικαςία των δικαςτθρίων 

 

 

11.  Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ , ο προμθκευτισ κα  κατακζςει ςτο Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ εγγυθτικι 

επιςτολι  καλισ εκτζλεςθσ  για ποςοφ (5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΦΡΑ), θ οποία κα παραμείνει ςτο 

Νοςοκομείο μζχρισ ότου εκπλθρωκοφν οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και κα επιςτραφεί ατόκωσ ςτον προμθκευτι. 

 

12.Οι Εργαςίεσ που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχοσ είναι <  Ζλεγχοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Νος/μειου για τθν χριςθ 

του 2018  ςφμφωνα με τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ο Ελεγκτισ κα κρίνει κατάλλθλεσ με βάςθ τουσ κανόνεσ των Διεκνϊν 

Ελεγκτικϊν Ρροτφπων και τισ Αρχζσ και τουσ κανόνεσ ελεγκτικισ που ακολουκει το Σϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτικϊν Λογιςτϊν ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν. 3329/05 όπωσ αυτζσ ιςχφουν με τελικό ςκοπό τθν παράδοςθ ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Νοσ/μειου τθσ προβλεπόμενθσ από τα ιςχφοντασ ελεγκτικά πρότυπα ζκκεςθσ ζλεγχου επί των οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ οικίασ χριςθσ που κα χει ςυντάξει το ΔΣ.  

¤. Ο ζλεγχοσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου, με ςτόχο τθν  διακρίβωςθ του κατά πόςον οι 

οικονομικζσ καταςτάςεισ απεικονίηουν με πλθρότθτα και ςαφινεια τθν οικονομικι κζςθ του Νοςοκομείου και τα 

αποτελζςματα των εργαςιϊν του. 

¤. Ο ζλεγχοσ ζχει ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από 

ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ   περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων,   

ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι  επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν 

κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσεκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, 

που  οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

¤3. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των  λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που 

χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των  εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ  

παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

¤ Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου κα καταρτιςκεί θ ΕΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ, θ οποία  ςυνοδεφει τον ιςολογιςμό και ςτθν οποία 

ςυνοπτικά κα αναφζρονται τα κυριότερα  ςυμπεράςματα του ελζγχου που αςκοφν επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

και  κα υποβλθκεί ςτο νοςοκομείο μασ υπογεγραμμζνθ από τουσ δφο ορκωτοφσ λογιςτζσ,   τα ονόματα των οποίων κα 

αναφζρονται ςτθν προςφορά τουσ. 

5. Ο ζλεγχοσ κα διενεργείται κατά τθν διάρκεια των εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν τθσ Διοικθτικισ Υπθρεςίασ, δθλαδι από 

Δευτζρα ωσ και Ραραςκευι από 7.00 π.μ εωσ 3μ.μ.  
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ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Ελεγχοσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ οικονομικισ χριςθσ01.01.2020-/31.12.2020  και κα πρζπει να   το  παραδϊςει: 

μζχρι  31-7/2021   «Υπόμνθμα Ελζγχου επί τθσ Τακτικισ Ετιςιασ   Απογραφισ» κατόπιν ςυμμετοχισ του αναδόχου ςτθν 

τακτικι ετιςια φυςικι  απογραφι των αποκεμάτων και των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του   Νοςοκομείου, που 

διεξάγεται ςτο τζλοσ του ζτουσ. 

μζχρι 31 /7/2021 τθν «ζκκεςθ ελζγχου» και να υπογράψει τισ Οικονομικζσ   Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 01.01.2020-

31.12.2020. 

 Θ ζκκεςθ ελζγχου κα πρζπει να παρουςιαςκεί ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του  Νοςοκομείου από τον Ανάδοχο. 

 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ     ΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

1.Το Νοςοκομείο κα πρζπει να ςυγκροτιςει «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ  του Ζργου» του Αναδόχου 

αποτελοφμενθ από τρεισ (3) υπαλλιλουσ τθσ Οικονομικισ   Υπθρεςίασ. Θ Επιτροπι κα βρίςκεται ςε ςυνεργαςία με τθν 

Ομάδα Ζργου του  Αναδόχου, ςτο χϊρο του Νοςοκομείου και εντόσ του ωραρίου τθσ Υπθρεςίασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει το εκάςτοτε Ραραδοτζο Ζργο και το Νοςοκομείο δια τθσ  Επιτροπισ κα κοινοποιεί ςτον 

Ανάδοχο εγγράφωσ παρατθριςεισ εφ’ όςον διαπιςτϊςει  ςυγκεκριμζνεσ ελλείψεισ ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ του ζργου 

ι τθν μθ  ικανοποιθτικι ποιότθτα του περιεχομζνου αυτοφ. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κ α κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) εργάςιμων 

3Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να υποβάλλει ξανά το ζργο με ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

ελλείψεισ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ το οποίο   δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία   παραλαβισ από τον Ανάδοχο των ςχετικϊν παρατθριςεων τθσ Επιτροπισ.  

 

4.  Στθν περίπτωςθ που το αναφερόμενο ςτθν παρ. 2 χρονικό διάςτθμα παρζλκει, χωρίσ  το Νοςοκομείο να κοινοποιιςει 

ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε  αυτό κεωρείται παραλθφκζν. 

      ΕΝΕΧΥΙΑΣΘ  

 

 Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νομικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και εκχϊρθςθ τθσ ςχετικισ  ςφμβαςθσ  και  

των  απαιτιςεων  που  απορρζουν  από  αυτιν  κακϊσ  και με οποιοδιποτε τρόπο μεταβίβαςθ των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου. 
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ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΖΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

Θ ιςχφσ  τθσ  παροφςασ  Σφμβαςθσ  άρχεται  από  τθσ  υπογραφισ  τθσ  το  ΓΝΦ δικαιοφται  να καταγγείλει  τθ  

ςφμβαςθ  ςε  κάκε  περίπτωςθ  παράβαςθσ  των  όρων  αυτισ  και  κυρίωσ  ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ 

τοφτο οχλιςεισ του (νοςοκομείου), 

(β) αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ εντολζσ του (νοςοκομείου), 

(γ) αν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ , 

 

(δ) αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ 

του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του 

ςτοιχείων, 

(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Ρρομθκευτι για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 

Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι 

τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ 

προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Σε  περίπτωςθ  αδυναμίασ  εξεφρεςθσ  κοινά  αποδεκτισ  λφςθσ  αποκλειςτικά  

αρμόδια  είναι  τα Ελλθνικά Δικαςτιρια . 

ΛΟΙΡΟΙ ΠΟΙ 

 

1. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν   παροφςα  

ςφμβαςθ  κακϊσ  και  ςε  όλα  τα  ςχετικά  και  ςυνθμμζνα  εδϊ  ζγγραφα  του διαγωνιςμοφ, των οποίων όλων 

ανεξαιρζτωσ αυτι ζλαβε γνϊςθ και με τα οποία ςυμφωνεί. 
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2. Ο  Ανάδοχοσ  δθλϊνει  ρθτά  ότι  αναλαμβάνει  από  κοινοφ  και  εξ’  ολοκλιρου  όλεσ  τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. Φζρει δε εισ το ολόκλθρον αλλθλεγγφωσ και απεριορίςτωσ τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ 

του ςυμβατικοφ ςκοποφ μετά των παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων.  Κατά  τον  αυτό  τρόπο  εγγυάται  τθν  εκτζλεςθ  

τθσ  υπό  ανάκεςθ  προμικειασ, ςφμφωνα   με  τουσ  όρουσ  τθσ  ςφμβαςθσ  και  επιβαρφνεται  με  τισ  ενδεχόμενεσ  

κυρϊςεισ  ι εκπτϊςεισ. 

3. Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται όλουσ τουσ παραπάνω 

όρουσ και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και ιςχυρι. 

     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΦΛΩΙΝΑΣ 

Ο  ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ 
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  ΡΑΑΤΘΜΑ   Γ ’   
 
 
 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
Ονομαςία Τράπεηασ 

 
Κατάςτθμα 

 
(_/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ Ρροσ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΙΝΑΣ  
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 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……………………………………  Δ_\νςθ……………………………………………… 

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 ……………………….. 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ 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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ΡΑΑΤΘΜΑ   Δ ’   

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

φορζα (αφ) 

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

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ>)] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ EL 533 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΦΛΩΙΝΑ 53100 / 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ] 

- Τθλζφωνο: *2382350266] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *sprom@nosflorinas.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο florinahospital.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: **…EL 533…+  

Για τθν ανάδειξθ αναδόχου  για τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2018 του 

Νοςοκομείου ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι.)  (κατθγορία CPV  79212100-4 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, υπθρεςίεσ : 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [OXI ……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

*…5/2020 …+ 

 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΥΡ Α 2/2019 ΔΙΑΚΘΥΞΘ  
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

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 αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

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 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) 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 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 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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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

(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).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 
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γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

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

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ 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 ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

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): xxiv 

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

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ 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 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ 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 περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

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 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 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 

*+ Ναι *+ Πχι 
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φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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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 

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 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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 εγκατάςταςισxxxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγρα

φι 

ποςά θμερομθ

νίεσ 

παραλιπτ

εσ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 
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4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

*……+ 
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και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα 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 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε .ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

      

 
         TITΛΟΣ ΕΓΟΥ : «  ανάδειξθ αναδόχου ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι )   για τον ζλεγχο 

οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2020  του Νοςοκομείου 

 

  
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔ. 

ΡΑΑΤΘΘΤΘ- 

ΙΟΥ  

 ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €, 

  ΧΩΙΣ ΦΡΑ                  

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

 

ΦΡΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΙ- 

ΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 

 Ο ΥΡΟΓΑΦΩΝ        
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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 είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου 

να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να 

προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 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)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτ 

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

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii φμφωνα 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.  

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 
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C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 

του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii 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 Ρρωτοκόλλων. 

xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 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. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, 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) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv 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)"Ρρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  
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xxii τθν 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).  

xxiii θμειϊνεται 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  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ   
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ Σ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ :  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΦΛΩΙΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ> » 

 ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ :1/2019.  

 
         TITΛΟΣ ΕΓΟΥ : «  ανάδειξθ αναδόχου ςε εταιρία (ορκωτό λογιςτι )   για τον ζλεγχο 

οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2018 του Νοςοκομείου 

 

  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔ. 

ΡΑΑΤΘΘΤΘ- 

ΙΟΥ  

 ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €, 

  ΧΩΙΣ ΦΡΑ                  

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

 

ΦΡΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΙ- 

ΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 

 Ο ΥΡΟΓΑΦΩΝ        
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