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              ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
                  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ           

ΓΗΟΗΚΖΖ 2εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ           

                 ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ             
 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» 

ΜΠΟΣΑΖ 51- 18537 ΠΔΗΡΑΗΑ       Αξ. Δηαθήξπμεο:33/2017 
Σει: 213 2079100                                                                
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ            

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                 

Πιεξ: Γ.Καθηέξε        

Σει: 210 4520835  

Fax: 210 4528948 

Email: prommet@yahoo.gr                                

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΗΩΝ 

ΣΟΤ Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ   

«Γηα ηελ πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθψλ Ρακκάησλ γηα έλα έηνο,  

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο» 

Κσδηθφο CPV  33141126-9 
 

Πξνυπνινγηζκφο:  54.439,811 € ρσξίο ΦΠΑ 
 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Δ.Α.Ν.Π.ΜΔΣΑΞΑ 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ     Αλνηρηφο Κάησ ησλ Οξίσλ Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο Βάζεη ηηκήο 

Κσδηθφο CPV  33141126-9 

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζην ΔΖΓΖ Παξαζθεπή 30 Ηνπλίνπ 2017 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο ζηνλ εκεξήζην ηχπν Παξαζθεπή 30 Ηνπλίνπ 2017 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Γεπηέξα 17 Ηνπιίνπ 2017 

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ Γεπηέξα 7 Απγνχζηνπ 2017 

Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο Πέκπηε 17 Απγνχζηνπ 2017 θαη ψξα 11.00π.κ. 

Σφπνο  Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.promitheus.gov.gr, ελψ ηα έγγξαθα ηα νπνία δε δχλαηαη λα απνζηαινχλ 

ειεθηξνληθά, θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, 

Πεηξαηάο 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο  54.439,811 ρσξίο ΦΠΑ  

Γείγκαηα  ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 

Γηάξθεηα Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 365 εκέξεο 

Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

Σηκή – Πξνζθνξά ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

Τπνδείγκαηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαη 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Τπφδεηγκα χκβαζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Πίλαθαο Δηδψλ – Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄  

Έληππν «ΣΔΤΓ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α’/ 28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 

άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242 / 11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην άξζξν 

απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο 

ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005), πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/ 9-2-2007) θαη ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α’/11-05-2010) θαη ηζρχεη. 

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 

2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) 

θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ112/Α΄/2010) πεξί Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/2-3-2011) πεξί Γηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013 (ΦΔΚ 204/η.Α΄/15-9-2011) πεξί χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ … θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/η.Α΄/29-5-2013) πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

12. Σελ ππ’ αξ. Π1/2390/16-10-2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα ηηο Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

13. Σν άξζξν 61 ηνπ Ν. 4146 (ΦΔΚ 90/η.Α΄/18-4-2013) πεξί Γηακφξθσζεο Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο 

ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η.Α΄/26-3-14) πεξί Γηνηθεηηθψλ απινπζηεχζεσλ-θαηαξγήζεσλ-ζπγρσλεχζεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο. 

16.Σν αξ. 47 ηνπ Ν.4272/2014 «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο 

Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ,αλζξψπηλσλ 

νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε 

Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015 πεξί Ρπζκίζεσλ γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, 

ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

18. Σελ ππ’ αξ. 5804/2014 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 3261 Β/2014), έγθξηζεο ηνπ Π.Π.Τ.Φ.Τ. έηνπο 2014, ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ µε ηελ νπνία εθηφο ησλ άιισλ έρεη εγθξηζεί γηα ινγαξηαζµφ ηεο 2εο Τ.ΠΔ. Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ ε 

πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 162.879.896,77€.  

19. Σελ ππ’ αξ. 1974/2014 (ΦΔΚ 3693 Β/31-12-2014) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο µε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη 

∆ηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ λα θαζνξίζνπλ ην θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηηο πξνµήζεηεο πιηθψλ, ππεξεζηψλ ηνπ 

ΠΠΤΦΤ 2014, γηα ινγαξηαζκφ ησλ Φνξέσλ Τγείαο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

20. Σν Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

2014/25/ΔΔ) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

21. Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο µε ζέµα: «Οδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) έηνπο 2014», µε ηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

πινπνίεζεο ηνπ. 

22. α) Σν κε αξ. πξση. 3086/16-2-15 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πξνο ηε 2
ε
 ΓΤΠΔ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ησλ  

ηειηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ. 

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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      β) ηελ κε αξ. πξση. 16421/4-5-15 απάληεζε ηεο 2
εο

 ΓΤΠΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίλεηαη κεξηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε 

δηελέξγεηα Γηαγσληζκψλ έσο 60.000 € θαζψο θαη φζσλ αθνξνχλ αλάδεημε αλαδφρσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

23. Σελ ππ’ αξ. 16 ηεο 8
εο

/17-3-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.., απφθαζε πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2014. 

24. Σν κε αξ. πξση. 27409/16-7-2015 (εζση. πξση. 13931/17-7-15) έγγξαθν ηεο 2
εο

 ΤΠΔ πεξί ηειηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ 

δηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη άλσ ησλ 60.000 € (ΑΓΑ: ΧΤΦΖ469Ζ2Ξ-501). 

25. Σν ππ’ αξ. 22224/18-11-2015 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πξνο ΔΚΑΠΣΤ θαη ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε 

έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ 2014. 

26. Σε κε αξηζκφ 16/28-6-17 (ζέκα 14
ν
 ) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δηδηθνχ Αληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά “Μεηαμά” 

ζρεηηθά κε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηαο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθψλ 

Ρακκάησλ. 

27.Σν ππ’ αξ. 31825/15-7-2016 Απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ’ αξ. 85/24-6-2016 πλεδξίαζεο ηεο Δ.Π.Τ. ζρεηηθά κε ηελ 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) έηνπο 2014 ηνπ Δ.Α.Ν.Π. 

Μεηαμά. 

28. Σν κε αξ. πξση. ΔΠΤ 4662/14-9-16 αλαθνξηθά κε ην Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ 88 θαη ηελ απφ 7/9/16 ζπλεδξίαζε απηήο κε 

ζέκαηα 3, 4 θαη 5 ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΔΠΤ δελ επζχλεηαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξέσλ 

δηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ. 

29. Σελ ππ’ αξ. 5957/ΦΔΚ Β΄/4221/28-12-16 απφθαζε πεξί εθ λένπ παξάηαζε ηνπ ΠΠΤΤ 2014. 

30.Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 39/2017 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 

31.Σελ απφθαζε 31/2017 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (Καηεπζπληήξηα Οδεγία 19) κε ζέκα: «πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 

5(ΒΗΒΛΗΟ Η) θαη 235(ΒΗΒΛΗΟ ΗΗ) ηνπ Ν.4412/2016(Α147). 

32. Ζ ππ’ αξ. 57654/22-5-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΚΖΜΓ» (ΦΔΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

33. Ζ ππ’ αξ. 56902/215 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ. (ΦΔΚ 1924/Β’/2-6-2017) 

34.Σελ κε αξηζκφ 1891/29-6-2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:7ΜΟΒ4690ΧΕ-9ΥΜ)   

35.Σνλ ππ’ αξ. 17REQ001613620 Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 

36.Σνλ ππ’ αξ. 17REQ001613824 Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθψλ Ρακκάησλ γηα έλα έηνο, 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 54.439,811 € ρσξίο ΦΠΑ κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα παξαηείλεη ρξνληθά ηηο 

ζπκβάζεηο φρη πέξαλ ηνπ έηνπο κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί λέεο 

ζπκβάζεηο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί φιεο νη πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Ζ ελ ιφγσ παξάηαζε ζα 

δηαθνπεί κε ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ λέσλ εληαίσλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε 

θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, χζηεξα απφ πξνζεζκία  ηνπιάρηζηνλ 

είθνζη δχν (22) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓ θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη επαλάιεςε ηεο δεκνζίεπζεο ζε επφκελε έθδνζε ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξψηε δεκνζίεπζε.  

 

χκθσλα κε ηηο θάησζη παξ. ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3548/07: Ακνηβή γηα ηελ θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ  

1. Οη δεκνζηεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 απνζηέιινληαη απφ ηνπο θνξείο ή ηηο επηρεηξήζεηο ή 

ηνπο νξγαληζκνχο πξνο θαηαρψξηζε ζηηο εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

απεπζείαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε δηαθεκηζηηθψλ γξαθείσλ ή άιισλ ελδηακέζσλ απαγνξεχεηαη. 

 

3. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη 

επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. Οη εθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο δηαθεξχμεηο δεκνπξαζηψλ ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνληαη κε ην πξνγελέζηεξν λνκηθφ θαζεζηψο.  

 

Αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε λ. 4270/14 παξ. άξζξν 77 «Οη δαπάλεο δεκνζηεπκάησλ ή αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν θαη αλαθέξνληαη ζε θαζαξά ππεξεζηαθέο 

αλάγθεο, φπσο πξνζθιήζεηο, πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ή δηαθεξχμεηο, θαζψο θαη αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, βαξχλνπλ ηηο εηδηθέο πηζηψζεηο ησλ νηθείσλ, θαηά 

πεξίπησζε, πξνυπνινγηζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ ή Ν.Π.Γ.Γ.. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ 

πξφηαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Μέζσλ Δλεκέξσζεο, θαζνξίδνληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη νη ηηκέο ησλ 

δεκνζηεπκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα».   

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην θφζηνο ησλ δεκνζηεχζεσλ παλειιήληαο εκβέιεηαο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ Φνξέα, ελψ απηέο ησλ ηνπηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ ζα βαξχλνπλ ηζφπνζα ηνπο πξνκεζεπηέο 

ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθπξσζνχλ είδε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ πιεξσκή ησλ 

πξψησλ ηηκνινγίσλ: ζπλνιηθό θόζηνο δεκνζίεπζεο δηα αξηζκό ζπκβεβιεκέλωλ εηαηξεηώλ (βι. λ. 3548/2007 αξ. 4, 

φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 46 ηνπ λ. 3801/2009). 

  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο  www.metaxa-hospital.gr θαη www.promitheus.gov.gr. , θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

Γηαχγεηαο. Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 

αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα Δ..Ζ.ΓΖ.. 

  

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ  

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟ  

ΔΖΓΖ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

30-6-2017 17-7-2017 

7-8-2017    

www.promitheus.gov.gr 

έσο θαη ηε ιήμε 

νιφθιεξεο ηεο 

εκέξαο απηήο 

ζχκθσλα κε ην αξ. 8 

παξ. 2 ηεο ππ’ αξ. 

Τ.Α. 56902/215 ΦΔΚ 

Β΄ 1924/2-6-17  

 

Γηα φζα ππνβάιινληαη 

εληχπσο κέρξη 

15:00κ.κ. ζην 

Πξσηφθνιιν 

17-8-2017 

  Ώξα: 11.00π.κ.  
ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ..   

 

Ζ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 25235/6-12-2016 απφθαζε 

Γηνηθεηή(ΑΓΑ:Φ7914690ΧΕ-ΦΦΟ). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 7-8-2017 έσο θαη ηε ιήμε νιφθιεξεο ηεο εκέξαο 

απηήο ζχκθσλα κε ην αξ. 8 παξ. 2 ηεο ππ’ αξ. Τ.Α. 56902/215 ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη 

ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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www.promitheus.gov.gr. Όζα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά δε δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά, ζα θαηαηίζεληαη ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο, κέρξη ηηο 15:00κ.κ. ζην Πξσηφθνιιν. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 

χζηεκα.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 

4412/16. 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί: 

α) ζηε Γηαχγεηα  

β) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr, 

γ) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ www.metaxa-hospital.gr 

δ) ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) www.promitheus.gov.gr. 

 

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή  πξνεγκέλεο  κνξθήο,  φπσο  νξίδεηαη  ζην  Π.Γ.  150/2001  (Α΄ 125),  ρνξεγνχκελε  απφ πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

α. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο 

φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

α.1. Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ Διιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε 

ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε 

απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

α.2. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ 

ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

α.3. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ) απνζηέιινληαο: 

α. είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, β/είηε έλνξθε βεβαίσζε ή 

πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηα 

Παξαξηήκαηα ηνπ λ.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.metaxa-hospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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β. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 

ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 

ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: 

 ηνπο  φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ Α – Σ. 

 ην λ. 4412/16. 
 

Δπηζπλάπηνληαη: 

I. Σν παξάξηεκα Α: Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

II. Σν παξάξηεκα  Β:  Σηκή – Πξνζθνξά  

III. Σν παξάξηεκα Γ:  Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο/Καιήο Δθηέιεζεο   

IV. Σν παξάξηεκα Γ:   Τπφδεηγκα χκβαζεο 

V. Σν παξάξηεκα Δ: Πίλαθαο Δηδψλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

VI. Σν παξάξηεκα Σ: Έληππν «ΣΔΤΓ» 

 

Σα παξαξηήκαηα  απνηεινχλ  αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

   Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δεηήζεθαλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ εκίζεσο ηεο πξνζεζκίαο απφ ηε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ ηειηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ άξζξσλ 60 θαη 121 παξ. γ 

ηνπ λ. 4412/16). 

 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη κφλν ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Καλέλαο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

  

Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210 4520 835. 

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΔΑΝΠ ΜΔΣΑΞΑ 

         

 

                                                                                                              

 

              ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΕΑΪΜΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 15 ηεο ΤΑ 

56902/215 (ΦΔΚ/Β/1924/2-6-2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», θαη ζην λ. 4412/16. 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2γ ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, επηηξέπεηαη απφ 

ηνλ δηθεγφξν: «γ) Η κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ειιεληθψλ 

εγγξάθσλ ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρχ έλαληη νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο Αξρήο, 

εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη έρεη 

επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.» 

πλεπψο ζην ηέινο ηνπ ππνβαιινκέλνπ ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ην 

παξαθάησ θείκελν: «Αθξηβήο κεηάθξαζε από ηελ ……………….., ηνπ εγγξάθνπ ηνπ νπνίνπ λνκίκωο επηθπξωκέλν 

αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. Εθδίδω ζε ηελ κεηάθξαζε απηή ζύκθωλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2γ ηνπ 

Κώδηθα πεξί Δηθεγόξωλ βεβαηώλνληαο ζπγρξόλωο όηη έρω επαξθή γλώζε ηεο γιώζζαο από θαη πξνο ηελ νπνία 

κεηαθξάδω. Η ωο άλω κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρύ έλαληη νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθή ή άιιεο αξρήο ζύκθωλα κε ην 

πξναλαθεξόκελν άξζξν. 

Σόπνο-εκεξνκελία 

ν/ε δηθεγόξνο πνπ κεηαθξάδεη θαη βεβαηώλεη» 
  

 

1.2. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:   

(α)  έλαο  (ππν)θάθεινο  κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη  

(β)  έλαο  (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».   

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 

1.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

 

1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/16 θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΤΑ 56902/215 (ΦΔΚ/Β/1924/2-6-2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο. εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη δχλαηαη λα αλαδεηνχλ θαη λα 

ζπκπιεξψλνπλ ην ΣΔΤΓ απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ έθαζηνπ ζπζηεκηθνχ αξηζκνχ Γηαγσληζκνχ. 

Οδεγίεο πεξί ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ Δληαίνπ Δληχπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ππ’ αξ. 

158/2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΦΔΚ Β 3698/16-11-16. 

 

ηα πιαίζηα θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε φιν ην Γεκφζην Σνκέα φπσο πξνβιέπεη ν N. 4250/2014 ΦΔΚ 
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Α΄ 74. ηα θάζε είδνπο έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ είλαη ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην κε Αξηζκ. Πξση.: ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014  

ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ. 

Σν Ννζνθνκείν ζα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επί ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ φρη κφλν ζα 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά ζα αλαθαιείηαη ακέζσο θαη ε δηνηθεηηθή 

ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

  

α. α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

Α. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ζε κέξνο απηνχ ε εγγχεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν 

πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα  

πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ 

ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ 

Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Β. πκπιεξσκέλν έληππν «Σ.Δ.Τ.Γ» 

Γ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.  1599/1986 (Α' 75) (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα δειψλεηαη 

φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή λα δηεπθξηλίδεηαη ζε 

πνηα είδε επί ηνπ ζπλφινπ ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. 

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

7.   Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - 

κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/16 ή 

λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 

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

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

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

έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ. 

Γ. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηνπ δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπ απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

Δ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά 

πξφηππα (ELOT ή ηζνδχλακα απηψλ θιπ) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο  

Σ. Όιεο νη ινηπέο ππεχζπλεο δειψζεηο (θαηαζθεπαζηή ηειηθνχ πξντφληνο, ρψξαο θαηαγσγήο πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο θ.ι.π.) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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Ε. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

• Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία, φπνπ λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε 

γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ην νπνίν ζα είλαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε. 

• Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηα κέιε ηνπ Γ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ζηελ 

νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο θαηαρψξεζεο ζηελ 

νπνία λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γ θαη ηε λέα εθπξνζψπεζε.  

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

•  Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, 

παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε. • Σειεπηαίν ΦΔΚ 

εθπξνζψπεζεο 

•  Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρεη γίλεη αιιαγή ζην πξφζσπν ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ψλ βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο 

ηεο θαηαρψξεζεο ζηελ νπνία λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γ θαη ηε λέα 

εθπξνζψπεζε 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: 

•  Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014. • Πηζηνπνηεηηθφ απφ Αξκφδηα Αξρή πεξί ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ 

• Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο ΑΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα  έγγξαθα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή 

κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα 

πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη 

θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο , απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

Ζ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.   

Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή απνξξίπηνληαη. 

  

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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1.2.1.2. Σερληθή πξνζθνξά 

ηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη: 

 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά. 

πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ). 

Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα επηζπλάςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηνπο θαη: 

- πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ), 

- ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ΔΚΑΠΣΤ αλά πξνζθεξφκελν είδνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά πξνκεζεπηή πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, ην 

νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή, 

έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, 

εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά 

ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην έξγν, πξντφλ ή ππεξεζία, γηα 

ην νπνίν δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο επηδφζεηο ή 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε (ηερληθφο θάθεινο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά ελδεδεηγκέλν κέζν). 

 

Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ 

ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζείζαο ηξηκεινχο επηηξνπήο 

βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία. 

Ζ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ, 

κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο 

ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά 

θαηαβνιήο ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

 

Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα/επάξθεηα (βι. θαη άξζξν 56 ηνπ λ. 4412/16). 

1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

2. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

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

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

3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δε ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 

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

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο 

πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

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

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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4. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.   

5. Σα θαηαηηζέκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus) ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Σα Prospectus ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, ζηελ νπνία ζα  δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ηελ  πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ κε ππεχζπλε δήισζε , ζα 

πξέπεη  λα  πξνζθνκηζηνχλ θαη ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά) θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηα έγγξαθα πνπ δε θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή απνξξίπηνληαη. 

Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη.  

 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ, ε θαηάζεζε ησλ εληχπσλ πνπ 

δε δχλαηαη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ζα γίλεηαη σο εμήο: 

- Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» 

ζα θαηαηίζεληαη ζε έλα (ππν)θάθειν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζε παξέλζεζε ην 

ζχλνιν ησλ ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ. 

- Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπ θαθέινπ κε έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ζα θαηαηίζεληαη ζε 

ρσξηζηνχο (ππν)θαθέινπο κε αλαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά ζπζηεκηθνχ αξηζκνχ θαη επίζεο ηνπ αξηζκνχ 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Σνλίδεηαη φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ θακία άκεζε ή έκκεζε 

αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ 

  

 

1.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηεο 
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θχζεο πξνζθνξέο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο γηα φια ηα είδε ή γηα θάζε είδνο 

ρσξηζηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ή αιιηψο δψδεθα (12) 

κήλεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (παξ. 4, άξζξν 97 ηνπ λ. 4412/16), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην ρξνληθφ φξην ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην 

δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  

• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 17-8-2017 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.00π.κ. κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -

Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ   

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ 

ησλ αξκφδησλ  πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ  ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα 

κέζα απφ ην χζηεκα: 

 Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνβαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ. 
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 Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά 

αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. 

 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά 

πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ.  

4. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.  

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

6. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.  

7. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

8. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθάζηνηε αλαξηεζείζα ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ κηα εκέξα πξηλ ηε 

δηελέξγεηα/απνζθξάγηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9. Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 

αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

10. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο νιφθιεξεο ή κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο. 

ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο κέρξη πνζνζηνχ: 

 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001,00 € θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο, κέρξη πνζνζηνχ 50%, κεηά απφ έγγξαθε απνδνρή ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

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

απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα καηαηψζεη θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ, κε ηξνπνπνίεζε 

ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο θακία απαίηεζε ή δηθαίσκα νηνπδήπνηε εθ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106 

ηνπ λ. 4412/16 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 Γηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ, είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία επξφθεηην απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. 

 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 4412/16, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/16, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο θάησζη 

παξαγξάθνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/16: 

α) ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.  

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

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

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

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 πεξίπησζε β ' ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4272/16 (θαηαβνιή θφξσλ θαη εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, 

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

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξάγξαθνο 1θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 

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

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

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Οη 

επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ 

άξζξνπ 81. 
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γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/16 (εγγξαθή ζε επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα), νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/16, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή 

Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

δ) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ 

λ. 4412/16. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

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

 

Έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο -ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ pdf 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

 

ε πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ, ε θαηάζεζε ησλ εληχπσλ πνπ δε δχλαηαη λα θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα θαηαηίζεληαη ζε έλα (ππν)θάθειν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζε παξέλζεζε ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 513/1997 (Α'139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

2. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε παξερφκελε 

εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 2% εθηφο Φ.Π.Α. 

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ζε κέξνο απηνχ, ην 

χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζα αλέξρεηαη ζην 2% ηεο επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 

εθηφο ΦΠΑ ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη. 
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4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 

παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

5. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 

ηνπ λ. 4129/2013 (A΄ 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

Πξνζθνξά κε ζχκθσλε κε απηά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

7. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ζα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηήο, ε νπνία ζε 

θακία πεξίπησζε δε ζα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο. 

8. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. 

9. Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

10. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζήο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή 

θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε 

γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.  

11. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην 

νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 

12. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

13. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξνβεί 

ζε δηαζηαχξσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη θαη ζην ειάρηζην απφ ην σο άλσ απαηηνχκελν 

πνζνζηφ δελ γίλεηαη δεθηή. 

 

ηηο παξαπάλσ εγγπήζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο θαη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηα εμήο 

(βι. ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα): 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  
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ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

7.1. Θεζκηθφ πιαίζην επί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ησλ 60.000€ θαη θαηψηεξεο ησλ νξίσλ 

ησλ άξζξσλ 5 θαη 235, γηα ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ λ. 4412/2016 (απφ 8-8-2016) 

έσο ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV : 

Έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016, ε πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 98 (γηα 

ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ), ζηελ ππνπεξίπησζε αα’ ηεο πεξίπησζεο β’, ηεο ππνυπνπεξίπησζεο βββ’ ηεο 

ππνπεξίπησζεο ββ’ ηεο πεξίπησζεο β’, θαζψο θαη ηελ πεξίπησζεο γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99(γηα ζπκβάζεηο 

κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ) θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100(γηα 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ), εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ λ.4412/2016, κε 

εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 (ηφζν θάησ φζν θαη άλσ ησλ 60.000 Δπξψ, ρσξίο ΦΠΑ, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε, θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10Β ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο 19 (ΑΓΑ: 

7ΖΡ1ΟΞΣΒ-ΟΘΞ) . 

7.2. Θεζκηθφ πιαίζην επί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ 60.000€, ρσξίο 

ΦΠΑ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV θαη εθεμήο: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ 60.000€, ρσξίο ΦΠΑ, πνπ είλαη θάησ ησλ νξίσλ, 

ππνβάιιεηαη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV (άξζξα 345-373 ηνπ 

λ. 4412/2016). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10Γ ηεο 

θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο 19 (ΑΓΑ: 7ΖΡ1ΟΞΣΒ-ΟΘΞ) . 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΗΜΖ-ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα είδνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο 

θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α.. 

2. Οη ηηκέο ζα αλαθέξνληαη ηφζν γηα θάζε είδνο ρσξηζηά φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ, ζηελ ειάρηζηε 

κνλάδα κέηξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα δεηνπκέλσλ Δηδψλ θαη ζηε ζηήιε κνλάδα κέηξεζεο, κε ζαθή αλαθνξά 

ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ είδνπο. 

3. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 

14). 

4. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. 

5. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ηνπ είδνπο ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

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

κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

7. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δε δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε 

ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

8. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

πξνκεζεπηή έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 88 παξάγξαθν 1 ηνπ λ. 4412/16. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

9. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

10.  Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

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

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζα πξέπεη νη 

εηαηξείεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά λα αλαγξάθνπλ, εθηφο απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ηνλ 

θσδηθφ θαη ηελ ηηκή κε ηα νπνία απηφ έρεη θαηαρσξεζεί ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ εληάζζεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ απηφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ  

Κάζε δείγκα, εθφζνλ δεηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε (βι. ζει. 1θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ), πξέπεη λα είλαη ζε 

πνζφηεηα ή κέγεζνο απνιχησο επαξθέο γηα ηε ζρεηηθή κεραληθή, ρεκηθή ή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή πξαθηηθή 

δνθηκαζία θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 214 ηνπ λ. 4412/16. 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο δεηγκάησλ γηα κεραληθή θαη ρεκηθή εμέηαζε ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα είδε πνπ ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν κεηά ηε 

ζρεηηθή θαηαθχξσζε.  

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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Σα δείγκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ απηνθφιιεην ζήκα, κε ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη ν αχμσλ 

αξηζκφο ηνπ είδνπο (βι. Πίλαθα Εεηνπκέλσλ Δηδψλ Γηαθήξπμεο – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ), ν θσδηθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ν θσδηθφο εκπνξίνπ ηνπ είδνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Πξνκεζεπηή. Σα είδε γηα ηα 

νπνία ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζε Σερληθά Φπιιάδηα, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ δείγκαηνο, δε ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

 

Ζ κε πξνζήθνπζα θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεηγκάησλ, καδί κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, απνηειεί ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Σπρφλ πξνζθνκηδφκελα, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, δείγκαηα, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ 

γίλνληαη δεθηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

θαηαθχξσζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή, κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ απνζέκαηα, κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Tν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν 

απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  
 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο  

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/16,  

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 

πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

   

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ: 

 Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά ή πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

 Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνχκελα επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ δηελεξγεζεί 

ζρεηηθφο δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηήζεη ηνλ πξνκεζεπηή δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΤΜΒΑΖ 

 

Α. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) 

φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75, 76 θαη 77. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ Γηαγσληζκψλ. 

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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Β1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 επφκελα. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή γεληθψλ 

ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

Β2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

Β3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ 

ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 

4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Β4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Β5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 

ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ' 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΓΟΖ- ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεη ηκεκαηηθά, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γειηίν Παξαγγειίαο) θαη  

ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ είδνπο θαη κε ζαθή αλαθνξά ηνπ Αξηζκνχ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γέζκεπζεο έθαζηεο παξαγγειίαο, εληφο 5 (πέληε) εκεξψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα αλαιψζηκα πιηθά ή 30 

(ηξηάληα) εκεξψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εθηφο αλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο (πνπ ζα αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή) πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη απηφ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 

ζπλαθζεί, ζηηο Απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνχησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

Τπεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 

πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο.  

Ζ παξαιαβή γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη φρη πέξαλ ηηο 14:00.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο 

θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. 

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη: 

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ
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α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε 

β. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή) 

γ. Με πξαθηηθή δνθηκαζία (ζρεηηθά κε ηε ρξέσζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζία βι. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΔΗΓΜΑΣΑ) 

δ. Με φινπο ή φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα είδνο. 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο 

απφ ηνλ θνξέα. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Απνζήθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ νη εθάζηνηε ζπζθεπαζίεο λα αλαγξάθνπλ ζηνηρεία, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ θάησζη Πίλαθα 1, ψζηε λα 

είλαη δπλαηφλ λα ηαπηνπνηνχληαη άκεζα ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαη ηεο παξηίδαο ζηελ νπνία αλήθεη.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

α) Πιεξνθνξίεο 

Ηρλειαζηκφηεηαο:                                       
 

- εκεξνκελία ιήμεο                                                           

- εκεξνκελία παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο 

- θσδηθνί παξαγσγήο / βάξδηαο 

- αξηζκνί παξηίδαο (Lots) 

- βάξνο 

- CE* 

- πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

...θηι. 

 (β) Πιεξνθνξίεο Γηαθίλεζεο:  

 

- επσλπκία θαηαζθεπαζηή 

- επσλπκία απνζηνιέα 

- εκεξνκελία απνζηνιήο  

- πνζφηεηεο 

- πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ 

- Κσδηθφο εκπνξίνπ ή/θαη ΔΚΑΠΣΤ* 

- αξηζκφο ηηκνινγίνπ  

....θηι. 

 
Πεγή: http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html 

πκπιήξσζε απφ ην Ννζνθνκείν 

 

 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206-215 ηνπ λ. 4412/16. 

  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ  

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, 

γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: 

αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, 

πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ πεξίπησζε 

γ ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 

αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε 

ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ 

http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
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απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε 

έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

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

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

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα 

ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην 

γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 74.  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, 

είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλψηεξε βία θαη ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

8.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ 

ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

8.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά 

ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή 

πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

8.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

8.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ 

πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

8.4.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

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

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 
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8.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ 

πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο.  

8.5. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εμήληα (60) εκέξεο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 

29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ηελ παξάγξαθν  Ε΄ «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ 2011/7 ΣΗ 

16εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ», ηνπ Ν. 4152/13 (ΦΔΚ – 107 Α/9-5-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»,   θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ 

ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

8.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζεσξεκέλνπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη 

ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 

αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θ.ι.π.). 

8.7. πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

8.7.1  Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

   

Η. Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% 

ΗΗ. Τπέξ Γεκνζίνπ 0,02%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

ΗΗΗ. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,06% 

IV.Τπέξ ΑΔΠΠ 0,06%  

V. Υαξηφζεκν ΔΑΑΓΖΤ 3% επί ΔΑΑΓΖΤ 

VI.ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ΥΑΡΣ. ΔΑΑΓΖΤ 

VII.Φφξνο Πξνκεζεπηψλ: 
 

 ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ                               1% 

 ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ                                        8% 

 ΓΗΑ ΛΟΗΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 
 

8.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 

θφξνο εηζνδήκαηνο.  

8.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

8.10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

8.11. ηα εθδηδφκελα πιένλ ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή  ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνκήζεηεο εζσηεξηθνχ, είλαη: 

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

πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208-214. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
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ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

8.12. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

8.13 ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επί πιένλ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη 

κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, δελ απαηηείηαη ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

8.14. Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, 

ηνπ ΔΟΥ ή άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119, εθδίδνληαη απφ ην φξγαλν 

πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάζεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  

 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ 

επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Πξνκεζεπηήο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο 

πεξηνξηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε παξφκνηα έξγα 

πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

H Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ έπ’ 

απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΦΑΛΗΖ  

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ 

ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 

παξάιεηςε απηνχ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Σν λνζνθνκείν αλαιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ  

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί 

ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα 

κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  
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Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

 

 

Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ψξα 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210-4520835. 

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

26                                                             ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

(Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)............................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
2
) ......................................... 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………
4
 ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

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

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

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

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..
5 
 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .....................................................
6
 ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / 

Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α 

ηκήκα/ηα ...............
7 
 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ 

ε εγγχεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 

....................εκέξεο 
8
 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 
9
.  

ή 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο 

Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα 

καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
10

.  

 

 

 

 

                                            
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16). 
4
   ν.π. ππνζ. 3. 

5
  πκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

6
  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ /  ππεξεζηψλ, θιπ ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16.  

7
 Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
8
  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9
  ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16).  
10

  Άξζξν 72 ηνπ  λ. 4412/16. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

(Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)
2
................................ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..
4
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε 

ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..
5
/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
6 

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    

εκέξεο
7 
απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
8
) 

ή  

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
9
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

  

 

 

 

                                            
1  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
3  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
4  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
5  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

6  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16. 
7  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
8  χκθσλα κε ην λ. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή 

παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη 
απφ ηε δηαθήξπμε.  
9  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΤΜΒΑΖ 

          
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΟΗΚΖΖ 2εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ           

    ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ             
 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» 

ΜΠΟΣΑΖ 51- 18537 ΠΔΗΡΑΗΑ 

Σει: 213 2079100 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ  

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                 

Πιεξ: …………………..          

Σει: 210 4520835 

FAX: 2104528948 

Email:……………… 

Δ Σ Ζ  Η Α      Τ Μ Β Α  Ζ       ΑΡ………………. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ................................................. 

CPV ……………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ηνλ Πεηξαηά ζήκεξα ………………… κεηαμχ ηνπ Δ. Α. Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΔΣΑΞΑ, εθπξνζσπνχκελνπ λφκηκα απφ ηελ 

Γηνηθεηή ηνπ ………………………………… θαη ηεο εηαηξείαο ………………………………………………………  

εθπξνζσπνχκελεο λφκηκα απφ ……..……………………….………………………. ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηά 

ηα παξαθάησ: 

 

 Ύζηεξα απφ ην ............... δηαγσληζκφ πνπ έγηλε ζηηο  ………………… κε αξηζκφ δηαθήξπμεο …… γηα ηελ 

πξνκήζεηα ………………….γηα έλα έηνο, γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλαδείρηεθε πξνκεζεπηήο ν 

δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ……………………………………....,ζχκθσλα κε ηε ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, πνπ έγηλε κε ηελ  ππ’ αξ. …………………  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Γ.. αλαηίζεηαη ζηελ εηαηξεία ………………………………………………,  

ε νπνία ζην εμήο θαιείηαη ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 

«Καηάζηαζε θαη Πεξηγξαθή Δηδψλ». 

  

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ φπσο ζα εκθαλίδνληαη ζηα δειηία παξαγγειίαο, ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ εληφο 

πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία απφ ην αξκφδην δηαρεηξηζηηθφ ηκήκα θαη ζχκθσλα κε ηα δείγκαηα 

πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζην δηαγσληζκφ. 

 

Γηα φζα ζέκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ή δελ αλαιχνληαη επαξθψο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο 

Γηαθήξπμήο καο, ε πξνζθνξά ζαο φπσο επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ παξάξηεκα θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16. 

 

Ζ ζχκβαζε αξρίδεη ζηηο   …………….  θαη ιήγεη ζηηο   ……………..   

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί λέεο ζπκβάζεηο κέρξη ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχλαηαη 

ην Ννζνθνκείν, εθ’ φζνλ ην απνδέρεηαη ν πξνκεζεπηήο, λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ αλάδεημε 
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λένπ πξνκεζεπηή θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο.  

 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ 

ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο  πξέπεη λα 

εηδνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.  

 

Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηάζεζε ηε κε αξηζκφ  …………………… 

εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ …………. € ηεο  ………………………………..  ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηε ιήμε θαη 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο θαη ηηκνιφγην) ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο ή 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο πξντφληνο (Product ID) πνπ έρεη δνζεί απφ ην 

ΔΚΑΠΣΤ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3580/2007. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξάξηεκα Β΄ ηεο δηαθήξπμεο θαη απαξαίηεηα κε ηελ 

πξνζθφκηζε Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ  ΚΑΗ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΧΝ 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟΤ 

ΓΗΑΚΖΡ 

 

ΔΗΓΟ 

ΚΩΓ. 

ΝΟ. 

ΚΩΓ. 

ΔΚΑΠΣΤ 

ΚΩΓ. 

ΔΜΠΟΡ. 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΤΚ. 

ΣΗΜΖ/

ΜΟΝ 

ΜΔΣ. 

ΠΟ. ΦΠΑ 
ΤΝ. 

ΑΞΗΑ 

           

           

  

 

 Όια ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο 

εηαηξείαο.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/16. 

 

Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρηεθε ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα, δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη 

πήξε έλα ν πξνκεζεπηήο θαη δχν ην ΔΑΝΠ ΜΔΣΑΞΑ. 

 

 

          Ο  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ                                                   Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ                          

                                                                                                      ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ    
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΩΝ  

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΡΑΜΜΑΣΩΝ  

(CPV: 33141126-9) 

 

Η. ΣΔΥΝΗΚΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΡΑΜΜΑΣΩΝ 
1. Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα θάζε ηχπνπ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 

βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-

10-09) 

2.     Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ κνλνγξαθηψλ ηεο 

ηζρχνπζαο έθδνζεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο. 

3.     Κάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κε πιήξε αζθάιεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξέρνληαη 

κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξ. 13 ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο ππ’ αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648  (ΦΔΚ 2198/ 

Β/02-10-09). 

4.     ηελ επηθάλεηα ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή 

θαη επαλάγλσζην ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Ο θσδηθφο θαηαιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

β) Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ λήκαηνο. 

γ) Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ ην νπνίν ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθάιπςε ηνπ λήκαηνο. 

δ) Ζ θαηαζθεπαζηηθή δνκή (πιεθηφ πνιχθισλν, πεξηειηγκέλν πνιχθισλν, κνλφθισλν θ.ν.θ.) θαη ην ρξψκα ηνπ 

λήκαηνο. 

ε) Ζ δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηνπ λήκαηνο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα. 

ζη) Σν κήθνο ηεο βειφλεο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα, ν ηχπνο ηεο δηαηνκήο ηεο θαζψο θαη ν βαζκφο θάκςεο ηεο βειφλεο 

ζε κνίξεο ή ζε θιάζκα πεξηθέξεηαο θχθινπ. 

δ) Ζ έλδεημε «ζηείξν», ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, ν αξηζκφο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο παξηίδαο, ε νξηαθή εκεξνκελία 

αζθαινχο ρξήζεο εθθξαζκέλε ζε έηνο θαη κήλα θαη ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλν ρξήζε, 

(ζεκ. ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα παξέρνληαη θαη κε ηελ ρξήζε ησλ εηδηθψλ ζπκβφισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο). 

5.     Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ, (ξάκκαηα κε πξνζαξκνζκέλε βειφλε) κπνξεί λα είλαη 

έσο θαη 10% κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν κήθνο ηεο δηαθήξπμεο. Αηξαπκαηηθά ξάκκαηα κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ ην 

δεηνχκελν ζεσξνχληαη σο ζπκκνξθνχκελα θαη δελ απνξξίπηνληαη. 

6.     Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ βεινλψλ κπνξεί λα είλαη έσο 1 ρηι κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν γηα βειφλεο 

κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 30 ρηι θαη έσο 2 ρηι κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν γηα βειφλεο κεγαιχηεξεο ησλ 30 ρηι. 

7.     ηα πξνζθεξφκελα αηξαπκαηηθά ξάκκαηα, (ξάκκαηα κε βειφλε), νη βειφλεο πξέπεη λα είλαη ηξππαληζκέλνπ 

νπηζζίνπ άθξνπ, (βειφλεο ζηηο νπνίεο ε ζπγθξάηεζε ηνπ λήκαηνο γίλεηαη κε είζνδφ ηνπ ζε νπή ζην νπίζζην ηκήκα ηεο 

βειφλεο θαη κεραληθή ζχζθημε). Αηξαπκαηηθά ξάκκαηα κε βειφλεο πνπ δηαζέηνπλ νπίζζην άθξν αλνηθηνχ ηχπνπ, 

(βειφλεο ζηηο νπνίεο ε ζπγθξάηεζε ηνπ λήκαηνο γίλεηαη κε εγθισβηζκφ εληφο αλαδηπινχκελνπ πεπιαηπζκέλνπ 

άθξνπ), δελ γίλνληαη απνδεθηά θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηα. 

8. Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειεπζέξσλ ξακκάησλ, (απνιηλψζεσλ), κπνξεί λα είλαη έσο θαη 10% κηθξφηεξν 

απφ ην κήθνο πνπ δεηείηαη ζηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο ξακκάησλ κε κεγαιχηεξε απφθιηζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Διεχζεξα ξάκκαηα κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ ην δεηνχκελν ζεσξνχληαη σο ζπκκνξθνχκελα θαη δελ 

απνξξίπηνληαη ρσξίο απηφ λα απνηειεί θξηηήξην πξνηηκήζεσο. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 

λεκάησλ αλά ζπζθεπαζία ζα ιεθζεί ππφςε ε ηηκή αλά ηεκάρην. 

9.     Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο) ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ξακκάησλ, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν ηεο ηειηθήο ζπζθεπαζίαο. 

10.   Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ξακκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο. 

11.   Γηεπθξίληζε 1ε : σο ηειηθφο πεξηέθηεο λνείηαη ην ηειηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ζπζθεπαζίαο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ξάκκαηνο ην άλνηγκα ηνπ νπνίνπ εθζέηεη ην ξάκκα ζε κε ζηείξν πεξηβάιινλ ή άιισο ην κέξνο εθείλν ηεο 

ζπζθεπαζίαο πνπ δελ κπνξεί λα αλνηρζεί ή λα θαηαζηξαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε απψιεηα 

ηεο ζηεηξφηεηαο ηνπ ξάκκαηνο. 

12.   Γηεπθξίληζε 2ε : ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη 

ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ, ή φπνησλ άιισλ 
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επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη 

θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - ΦΔΚ 

2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο ξακκάησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ 

απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 

13.   Γηεπθξίληζε 3ε :Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θνξπθήο ηνπ ηξηγψλνπ ησλ βεινλψλ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, (βειφλεο 

δέξκαηνο ή βειφλεο θφπηνπζεο), δελ απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή νη ηξηγσληθέο βειφλεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θνξπθήο, (ή άιισο βειφλεο ζπκβαηηθψο θφπηνπζεο θαη βειφλεο αλαζηξφθσο θφπηνπζεο), 

ζεσξνχληαη φκνηεο θαη θαηαηάζζνληαη ζε κία εληαία θαηεγνξία. 

14.   Γηεπθξίληζε 4ε :Ο αξηζκφο αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ, (ξάκκαηα κε βειφλε), αλά ηειηθφ πεξηέθηε δελ απνηειεί 

νπζηψδεο θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη δε επηηξέπεηαη λα ζπληζηά ιφγν εηδηθήο πξνηίκεζεο ή απφξξηςεο πξνζθνξψλ. Γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ αλά ηειηθφ πεξηέθηε 

ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε αλά ξάκκα ηηκή. 

15.   Γηεπθξίληζε 5
ε
: Ο αξηζκφο ειεπζέξσλ ξακκάησλ, (απνιηλψζεσλ), αλά ηειηθφ πεξηέθηε κπνξεί λα είλαη έσο θαη 

30% κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ φξν αιιά πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ξακκάησλ αλά ηειηθφ 

πεξηέθηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε αλά ξάκκα ηηκή. 

16.   Γηεπθξίληζε 6
ε
: Σν ρξψκα ησλ ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ, είηε απηά είλαη αηξαπκαηηθά, (ξάκκαηα κε 

πξνζαξκνζκέλε βειφλε), είηε ειεχζεξα, (απνιηλψζεηο), δελ αμηνινγείηαη θαη δελ απνηειεί θξηηήξην εηδηθήο 

πξνηίκεζεο ή απφξξηςεο. 

17.   Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζηεηξφηεηα θαη 

ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε θαξκαθνπνηία. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ 

παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 

18. Να θαηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά: 

- δχν δείγκαηα αλά θαηεγνξία ξάκκαηνο (επί πνηλή απφξξηςεο) θαη 

- ηα πξσηφηππα θπιιάδηα νδεγηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ξακκάησλ ζηα νπνία λα εκπεξηέρνληαη ππνρξεσηηθά θαη 

νδεγίεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα (άξζξν 80, παξ 10 ηνπ Νφκνπ 4412/2016). 

19. Γηα ηηο δεηνχκελεο βειφλεο απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε πεξηεθηηθφηεηα 

ληθειίνπ 8- 10% λα θαηαηίζεληαη ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

20. Να θαηαηεζνχλ γηα θάζε θαηεγνξία ξακκάησλ εθζέζεηο δνθηκψλ  απφ Οξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 

(ή ηζνδχλακν)  ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηέηνηνλ Οξγαληζκφ (ή ηζνδχλακν) σο απνδεηθηηθφ κέζν 

ζπκκφξθσζεο κε απαηηήζεηο ή θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ή ηνπο 

φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.(άξζξν 56 ηνπ Νφκνπ 4412/2016) 

  

ΗΗ. ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
1) Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα πνιχθισλα, κέζεο απνξξφθεζεο. (Πνιχθισλα ζπλζεηηθά 

απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ πνιπγιπθνιηθφ νμχ ή πνιπγιαθηίλε ή παξφκνην). 

Ζ επηθάιπςε ηνπ ξάκκαηνο λα είλαη απφ ην ίδην πιηθφ ψζηε λα κε θζείξεηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θφκβσλ. Οη 

βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 

8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ γηα δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ 

εκθχηεπζε δηαηεξψληαο ην 70- 80% ηεο ηάζεσο ηνπο θαη ην 30- 50% ηεο ηάζεσο ηνπο γηα 18 – 21 εκέξεο κεηά ηελ 

εκθχηεπζε. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 56-70 εκέξεο.  

 

2) Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα πνιχθισλα ηαρείαο απνξξφθεζεο. (Πνιχθισλα ζπλζεηηθά 

απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ πνιπγιπθνιηθφ νμχ ή πνιπγιαθηίλε ή παξφκνην).  

 

Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ γηα 5-7 πεξίπνπ εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε δηαηεξψληαο πιένλ ηνπ 50% ηεο 

ηάζεσο ηνπο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο κεηά απφ 5-6 εβδνκάδεο (35-45 εκέξεο) πεξίπνπ. 

Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε 

πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

 

3) Καηεγνξία: Πιεθηή κέηαμα, κε θαη ρσξίο βειφλε. (Ράκκαηα πνιχθισλεο πιεθηήο θαη πεξηειηγκέλεο 

κέηαμαο κε θαη ρσξίο βειφλεο) 
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Με απνξξνθήζηκα πνιχθισλα ξάκκαηα θπζηθήο κέηαμαο επηθαιπκκέλα ή επελδεδπκέλα κε θαηάιιειν 

πιηθφ, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ ζαθψο λα πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ψζηε λα πξνθαινχλ ηνλ 

ειάρηζην ηξαπκαηηζκφ ζηνπο ηζηνχο θαη λα πθίζηαληαη ηελ ιηγφηεξε θζνξά. Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη 

απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε 

λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 
4) Καηεγνξία: πλζεηηθφ κε απνξξνθήζηκν κνλφθισλν πνιπακίδην. (Με απνξξνθήζηκα κνλφθισλα_ή 

πνιχθισλα ξάκκαηα πνιπακηδίνπ ή ζπγγελνχο ρεκηθήο νκάδνο). 

Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε πεξηεθηηθφηεηα 

ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

 

5) Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα κνλφθισλα βξαδείαο απνξξφθεζεο. (Μνλφθισλα ζπλζεηηθά 

απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ κίγκα πνιπκεξψλ ηχπνπ πνιπδηνμαλφλεο ή παξφκνην).  

Να παξέρνπλ ζηήξημε γηα 42 εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε δηαηεξψληαο ην 25% ηεο ηάζεσο ηνπο πεξίπνπ. Να 

απνξξνθνχληαη πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 180-210εκέξεο. Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο 

πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε 

θάκςε-ζηξέβισζε. 

6) Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα κνλφθισλα κέζεο απνξξφθεζεο. (Μνλφθισλα ζπλζεηηθά 

απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ δηάθνξνπο ηχπνπο πνιπκεξψλ ηνπ πνιπγιπθνιηθνχ νμένο (πνιπγιαθηίλε, 

πνιπγιπθνιηθφ νμχ, πνιπγιπθαπξφλε θηι).  

Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ γηα 14 πεξίπνπ εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε δηαηεξψληαο ηνπιάρηζηνλ ην 60-80% ηεο 

ηάζεσο ηνπο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 90-120 εκέξεο. Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη 

απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα 

αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

7) Καηεγνξία: πλζεηηθφ κε απνξξνθήζηκν πνιππξνππιέλην. (Με απνξξνθήζηκα κνλφθισλα ξάκκαηα 

πνιππξνππιελίνπ ή ζπγγελνχο ρεκηθήο νκάδνο) 

Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή ηζνδχλακν, κε πεξηεθηηθφηεηα 

ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

 

ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΟ ΚΔΡΗ (α/α 118) 

Αηκνζηαηηθφ θεξί απνζηεηξσκέλν, 2,5gr/ ηακπιέηα γηα ηελ κεραληθή αηκφζηαζε ησλ νζηψλ. Να είλαη καιαθφ θαη 

εχπιαζην ψζηε λα είλαη εχθνιν ζηε ηνπνζέηεζε. 

 

ΛΑΣΗΥΑΚΗΑ ΗΛΗΚΟΝΖ ΑΓΓΔΗΩΝ ΚΗΣΡΗΝΑ ( α/α 119) 

Λαζηηράθηα ζηιηθφλεο (θίηξηλα) δηακέηξνπ 2mm θαη κήθνπο 45cm ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ πεξίδεζε αξηεξηψλ, λεχξσλ, 

θιεβψλ θαη νπξεηήξσλ. 

 

 

ΗΗΗ. ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

 

1. ηελ πξνζθνξά λα γίλεηαη ππνρξεσηηθή αλαθνξά ζην ζχζηεκα αμηνπηζηίαο πνπ εθαξκφδεη ν νίθνο 

θαηαζθεπήο (εξγνζηάζην) γηα ην πξνο πξνκήζεηα είδνο. Ζ ελ ιφγσ αλαθνξά λα επηβεβαηψλεηαη κε ηελ 

θαηάζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001: 2008 (ή λεφηεξεο 

έθδνζεο) ή ηζνδχλακνπ (άξζξν 82, παξάγξαθνο 1, ηνπ Νφκνπ 4412/2016).  

ην παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ  ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη : 

 Ο θνξέαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε. 

 Ζ ρξνλνινγία πηζηνπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 Ο αξηζκφο ηεο πηζηνπνίεζεο. 
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 Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θνξέα, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ, κε ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηνπ FAX. 

 

2. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ (CE-Mark).  

 

3. Ζ ρξήζε ησλ ξακκάησλ λα είλαη δπλαηή ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαδφζεσο ζην Ννζνθνκείν, κε αλάινγε δηάξθεηα ρξφλνπ. 

 
IV. ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ ζπζθεπαζία ησλ ξακκάησλ λα είλαη δηπιή. Γειαδή ην θάζε ξάκκα λα ζπζθεπάδεηαη εληφο απνζηεηξσκέλνπ 

θιεηζηνχ θαθειίζθνπ ν νπνίνο λα εκπεξηέρεηαη ζε άιινλ εμσηεξηθφ γηα λα ππάξρεη πξνζηαζία απφ νηνζδήπνηε 

αηηηνινγίαο επηκφιπλζε θαη θαηαζηξνθή ηεο απνζηείξσζεο ή ζε ηζρπξή αινπκηλέληα ζπζθεπαζία. 

Δλ γέλεη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο λα κελ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο (πγξαζία, ζθφλε θηι) θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά, θαζψο θαη ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ ζε 

πεξίπησζε καθξνρξφληαο απνζήθεπζεο.  

 

V. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο εληφο ηνπ νξίνπ δσήο ηνπ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα δελ 

νθείιεηαη ζε θαθή ζπληήξεζε (γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ αληηδείγκαηνο), ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φιε ηελ αιινησκέλε πνζφηεηα κε λέαο παξαγσγήο πξντφλ ηεο ίδηαο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ ζα πιήξε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πεξηγξαθήο. Σελ ππνρξέσζε απηή αλαιακβάλεη 

κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζην δηαγσληζκφ. 

 

VI. ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 
Τπνρξεψζεηο πξνκεζεπηή. 

Τπνβνιή εγγξάθσλ γηα αμηνιφγεζε 

Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά: 

- Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο καδί κε πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο. 

- Γλήζηνη Δξγνζηαζηαθνί Καηάινγνη ησλ ξακκάησλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα (άξζξν 80, παξ 10 ηνπ Νφκνπ 

4412/2016). 

- Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ απηνχ, ζηελ νπνία λα 

δειψλεηαη: 
Α. Ο ηξφπνο απνζηείξσζεο ηνπ εθάζηνηε είδνπο ξάκκαηνο. 

Β. Ο ρψξνο αλαγξαθήο ηεο εκεξνκελίαο  ιήμεο. 

Γ. Ο αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο. 

Γ. Όηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη ησλ επί κέξνπο ζπγθξνηεκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλν 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν VI. 

Δ. Ο ρξφλνο πξνζθνκίζεσο θαη παξάδνζεο ηνπ ελ ιφγσ είδνπο ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία. 

Σ. χληνκν ηζηνξηθφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή (αλ απηφο είλαη άιινο), θαζψο θαη θαηάινγν πειαηψλ 

(Ννζνθνκεία, Οξγαληζκνί, Δηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ) κε πιήξε ζηνηρεία (Γηεπζχλζεηο, ηειέθσλα θηι) 

πνπ έρνπλ αγνξάζεη απφ ηνλ ελ ιφγσ πξνκεζεπηή ή θαηαζθεπαζηηθφ νίθν παξφκνηα είδε.  

 

Ζ επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ θάζε ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή 

έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ 
«ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΣΑ» 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 

ΣΙΜΩΝ 

ΣΙΜΗ Π.Σ. 
Ή ΣΙΜΗ 

ΑΠΌ 
ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

 ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΤΤΡΑV069 ΠΟΛΤΚ.ΑΠΟΡΡΟΦ. 6/0 ΚΟΠΣ 3/8 12χιλ 45εκ 80 ΣΜΧ 49.7.65 0,92 73,6 13% 9,57 83,17 

2 ΤΤΡΑV021 ΠΟΛΤΚ. ΑΠΟΡΡΟΦ. 4/0 ΚΟΠΣ 3/8 19χιλ 45εκ 200 ΣΜΧ 49.7.61 0,95 190 13% 24,7 214,7 

3 ΤΤΡΑV024 ΠΟΛΤΚ. ΑΠΟΡΡΟΦ. 3/0 ΚΟΠΣ 3/8 19χιλ 45ΕΚ 220 ΣΜΧ 49.7.51 0,96 211,2 13% 27,46 238,66 

4 ΤΤΡΑV011 ΠΟΛΤK. ΑΠΟΡΡΟΦ. 3/0 ΚΟΠΣ 3/8 26χιλ 75ΕΚ 250 ΣΜΧ 49.7.57 0,72 180 13% 23,4 203,4 

5 ΤΤΡΑV025 ΠΟΛΤΚ. ΑΠΟΡΡΟΦ. 2/0 ΚΟΠΣ. 3/8 26χιλ 75ΕΚ 600 ΣΜΧ 49.7.45 0,9 540 13% 70,2 610,2 

6 ΤΤΡΑV014 ΠΟΛΤΚ. ΑΠΟΡΡΟΦ. 2/0 ΚΟΠΣ 3/8 30χιλ 75εκ 80 ΣΜΧ 49.7.46 0,89 71,2 13% 9,26 80,46 

7 ΤΤΡΑV127 ΠΟΛΤΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦ. 0 ΚΟΠΣ. 1/2. 40χιλ 150 ΣΜΧ ΓΑ 1,32 198 13% 25,74 223,74 

8 ΤΤΡΑV030 ΠΟΛΤΚ ΑΠΟΡΡΟΦ 1 ΚΟΠΣ 1/2 40χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ ΓΑ 1,99 298,5 13% 38,81 337,31 

9 ΤΤΡΑV005 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 5/0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 16χιλ 80 ΣΜΧ ΓΑ 2,44 195,2 13% 25,38 220,58 

10 ΤΤΡΑV108 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 4/0 ΣΡΟΓΓ 1/2 22χιλ 75εκ 180 ΣΜΧ 49.7.108 0,82 147,6 13% 19,19 166,79 

11 ΤΤΡΑV115 ΠΟΛΤΚ.ΑΠΟΡΡΟΦ.3/0 ΣΡΟΓΓ 1/2 26χιλ 75εκ 1100 ΣΜΧ 49.7.101 0,69 759 13% 98,67 857,67 

12 ΤΤΡΑV135 ΠΟΛΤΚ.ΑΠΟΡΡΟΦ.2/0 ΣΡΟΓΓ 1/2 26χιλ 75εκ 1600 ΣΜΧ 49.7.93 0,78 1248 13% 162,24 1410,24 

13 ΤΤΡΑV013 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2/0 ΣΡΟΓΓ1/2  30χιλ 75ΕΚ 1500 ΣΜΧ 49.7.94 0,69 1035 13% 134,55 1169,55 

14 ΤΤΡΑV015 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2/0 ΣΡΟΓΓ 1/2 40χιλ 75ΕΚ 80 ΣΜΧ 49.7.96 0,685 54,8 13% 7,12 61,92 

15 ΤΤΡΑV201 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2/0 ΣΡΟΓΓ  5/8 26ΥΗΛ 75cm 250 ΣΜΧ ΓΑ 1,59 397,5 13% 51,68 449,18 

16 ΤΤΡΑV051 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 0 ΣΡΟΓΓ 1/2 30χιλ 75εκ 1000 ΣΜΧ 49.7.74 0,74 740 13% 96,2 836,2 

17 ΤΤΡΑV068 ΠΟΛΤΚΛΩΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ 0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 40χιλ 75εκ 1500 ΣΜΧ 49.7.76 0,749 1123,5 13% 146,06 1269,56 

18 ΤΤΡΑV075 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 0 ΣΡΟΓΓ 1/2 50χιλ 90εκ 80 ΣΜΧ 49.7.77 0,85 68 13% 8,84 76,84 

19 ΤΤΡΑV028 
ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 0 ΣΡΟΓΓ (ΣΡΙΓΩΝΙΚΉ ΑΙΧΜΗ ΒΕΛΟΝΑ) 

35χιλ 75ΕΚ 80 ΣΜΧ ΓΑ 1,3 104 13% 13,52 117,52 

20 ΤΤΡΑV080 ΠΟΛΤΚΛ.ΑΠΟΡΡ. ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ J, 0, 31mm 150 ΣΜΧ 49.7.121 1,75 262,5 13% 34,13 296,63 

21 ΤΤΡΑV038 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 1 ΣΡΟΓΓ 1/2 40χιλ 75εκ 2500 ΣΜΧ 49.7.82 0,89 2225 13% 289,25 2514,25 

22 ΤΤΡΑV074 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 1 ΣΡΟΓΓ  1/2  50ΥΗΛ 80 ΣΜΧ 49.7.85 0,75 60 13% 7,8 67,8 

23 ΤΤΡΑV098 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 1 ΣΡΟΓΓΤΛΖ 3/8 65ρηι 

ηπθινχ άθξνπ ήπαηνο 150 ΣΜΧ 49.7.38 1,1181 167,715 13% 21,8 189,52 

24 ΤΤΡΑV076 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2 ΣΡΟΓΓ 1/2 45ρηι 90εθ 1500 ΣΜΧ 49.7.91 1,13 1695 13% 220,35 1915,35 

25 ΤΤΡΑV019 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2 ΣΡΟΓΓ 1/2  50χιλ 75ΕΚ 500 ΣΜΧ ΓΑ 1,28 640 13% 83,2 723,2 
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26 ΤΤΡΑV048 
ΠΟΛΤΚΛ.ΑΠΟΡΡ.ΠΟΛΤΤΚ ΜΔ 

4ΡΑΜΜ,2ΣΡΟΓΓ,48ΥΗΛ,ΑΠΟΠΧΜΔΝΖ  ΒΔΛ 1500 ΤΚ. ΓΑ 6,2 9300 13% 1209 10509 

27 ΤΤΡΑV113 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 3/0 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 

45ΔΚ πνιπζπζθεπαζία 200 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. 49.7.27 1,9818 396,36 13% 51,53 447,89 

28 ΤΤΡΑV114 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 2/0 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 

45ΔΚ πνιπζπζθεπαζία 600 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. 49.7.25 2,64 1584 13% 205,92 1789,92 

29 ΤΤΡΑV033 
ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2/0 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 70 ΔΚ 

πνιπζπζθεπαζία 80 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. ΓΑ 3,19 255,2 13% 33,18 288,38 

30 ΤΤΡΑV110 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 0 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 150 

ΔΚ 700 ΣΜΧ 49.7.2 1,6 1120 13% 145,6 1265,6 

31 ΤΤΡΑV111 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 0 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 

45ΔΚ πνιπζπζθεπαζία 900 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. 49.7.21 3,02 2718 13% 353,34 3071,34 

32 ΤΤΡΑV001 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 1 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 150 ΔΚ 1000 ΣΜΧ 49.7.4 1,66 1660 13% 215,8 1875,8 

33 ΤΤΡΑV123 
ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 1 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 45ΔΚ 

πνιπζπζθεπαζία 600 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. 49.7.23 3,48 2088 13% 271,44 2359,44 

34 ΤΤΡΑV049 ΠΟΛΤΚΛ ΑΠΟΡΡΟΦ 2 ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ 150 ΔΚ 400 ΣΜΧ 49.7.5 1,04 416 13% 54,08 470,08 

35 ΤΤΡΑV302 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 2/0 ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

ΒΔΛΟΝΑ  1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30ΥΗΛ 75cm RAPID 80 ΣΜΧ ΓΑ 1,28 102,4 13% 13,31 115,71 

36 ΤΤΡΑΣ005 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 2/0 

ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΒΔΛΟΝΑ  1/2 ΚΤΚΛΟΤ 26ΥΗΛ 75cm 80 ΣΜΧ 49.6.29 1,088 87,04 13% 11,32 98,36 

37 ΤΤΡΑV303 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 0 ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

ΒΔΛΟΝΑ  1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30ΥΗΛ 75cm RAPID 80 ΣΜΧ ΓΑ 1,75 140 13% 18,2 158,2 

38 ΤΤΡΑV304 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ 0 ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

ΒΔΛΟΝΑ  1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40ΥΗΛ 90cm RAPID 100 ΣΜΧ 49.6.22 1,79 179 13% 23,27 202,27 

39 ΤΤΡΑΣ003 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 4/0 

ΚΟΠΣΟΤΑ ΒΔΛΟΝΑ  3/8 ΚΤΚΛΟΤ 19ΥΗΛ 75cm 250 ΣΜΧ 49.6.16 1,8 450 13% 58,5 508,5 

40 ΤΤΡΑΣ004 
ΠΟΛΤΚΛΧΝΑ ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 1 

ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΒΔΛΟΝΑ  1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40ΥΗΛ 75cm 220 ΣΜΧ 49.6.25 1,2939 284,658 13% 37,01 321,67 

41 ΤΤΡΑΜ041 ΜΕΣΑΞΑ 5/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 20χιλ 45εκ 500 ΣΜΧ ΔΑ 0,47 235 13% 30,55 265,55 

42 ΤΤΡΑΜ005 ΜΕΣΑΞΑ 4/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 19χιλ 45εκ 700 ΣΜΧ 49.1.47 0,47 329 13% 42,77 371,77 

43 ΤΤΡΑΜ009 ΜΕΣΑΞΑ 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 19χιλ 45εκ 500 ΣΜΧ 49.1.41 0,37 185 13% 24,05 209,05 

44 ΤΤΡΑΜ029 ΜΕΣΑΞΑ 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 26χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ 49.1.43 0,33 49,5 13% 6,44 55,94 

45 ΤΤΡΑΜ014 ΜΕΣΑΞΑ 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 26χιλ 45εκ 500 ΣΜΧ 49.1.36 0,33 165 13% 21,45 186,45 

46 ΤΤΡΑΜ056 ΜΕΣΑΞΑ 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 39χιλ 75εκ 600 ΣΜΧ 49.1.39 0,37 222 13% 28,86 250,86 

47 ΤΤΡΑΜ062 ΜΕΣΑΞΑ 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 30χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ 49.1.37 0,39 58,5 13% 7,61 66,11 

48 ΤΤΡΑΜ054 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 30χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ 49.1.25 0,41 61,5 13% 8 69,5 

49 ΤΤΡΑΜ060 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 39χιλ 75εκ 1200 ΣΜΧ 49.1.27 0,37 444 13% 57,72 501,72 

50 ΤΤΡΑΜ020 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 45χιλ 75εκ 1000 ΣΜΧ 49.1.28 0,3 300 13% 39 339 
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51 ΤΤΡΑΜ073 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 50χιλ 80 ΣΜΧ ΔΑ 1,4 112 13% 14,56 126,56 

52 ΤΤΡΑΜ052 ΜΕΣΑΞΑ 1 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 40χιλ 75εκ 1000 ΣΜΧ ΔΑ 0,52 520 13% 67,6 587,6 

53 ΤΤΡΑΜ055 ΜΕΣΑΞΑ 1 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 50χιλ 75εκ 2000 ΣΜΧ 49.1.30 0,35 700 13% 91 791 

54 ΤΤΡΑΜ022 ΜΕΣΑΞΑ 1 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 60χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ 49.1.31 0,37 55,5 13% 7,22 62,72 

55 ΤΤΡΑΜ010 ΜΕΣΑΞΑ 3/0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 20 ΧΙΛ 75 ΕΚ 200 ΣΜΧ 49.1.76 0,377 75,4 13% 9,8 85,2 

56 ΤΤΡΑΜ046 ΜΕΣΑΞΑ 3/0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 25 ΧΙΛ 75 ΕΚ 150 ΣΜΧ 49.1.77 0,44 66 13% 8,58 74,58 

57 ΤΤΡΑΜ011 ΜΕΣΑΞΑ 3/0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30 ΧΙΛ 75 ΕΚ 150 ΣΜΧ 49.1.79 0,43 64,5 13% 8,39 72,89 

58 ΤΤΡΑΜ074 ΜΕΣΑΞΑ 2/0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 26 ΧΙΛ 75 ΕΚ 400 ΣΜΧ 49.1.71 0,3325 133 13% 17,29 150,29 

59 ΤΤΡΑΜ015 ΜΕΣΑΞΑ 2/0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30 ΧΙΛ 75 ΕΚ 500 ΣΜΧ 49.1.72 0,347 173,5 13% 22,56 196,06 

60 ΤΤΡΑΜ038 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30 ΧΙΛ 75 ΕΚ 300 ΣΜΧ 49.1.62 0,309 92,7 13% 12,05 104,75 

61 ΤΤΡΑΜ058 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40 ΧΙΛ 75 ΕΚ 400 ΣΜΧ 49.1.64 0,44 176 13% 22,88 198,88 

62 ΤΤΡΑΜ021 ΜΕΣΑΞΑ 1 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 35 ΧΙΛ 75 ΕΚ 300 ΣΜΧ 49.1.58 0,438 131,4 13% 17,08 148,48 

63 ΤΤΡΑΜ071 ΜΕΣΑΞΑ 1 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40 ΧΙΛ 75 ΕΚ 500 ΣΜΧ 49.1.59 0,52 260 13% 33,8 293,8 

64 ΤΤΡΑΜ075 ΜΕΣΑΞΑ 2 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30 ΧΙΛ 75 ΕΚ 80 ΣΜΧ ΔΑ 0,44 35,2 13% 4,58 39,78 

65 ΤΤΡΑΜ023 ΜΕΣΑΞΑ 2 ΣΡΟΓΓΤΛΗ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40 ΧΙΛ 75 ΕΚ 100 ΣΜΧ 49.1.60 0,44 44 13% 5,72 49,72 

66 ΤΤΡΑΜ024 ΜΕΣΑΞΑ 3/0 ΧΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ 75ΕΚ πολυςυςκευαςία 80 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. 49.1.15 0,6442 51,536 13% 6,7 58,24 

67 ΤΤΡΑΜ051 ΜΕΣΑΞΑ 2/0 ΧΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ 60ΕΚ  πολυςυςκευαςία 250 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

10 ΣΜΧ. 49.1.6 0,68 170 13% 22,1 192,1 

68 ΤΤΡΑΜ026 ΜΕΣΑΞΑ 0 ΧΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ 180ΕΚ 300 ΣΜΧ 49.1.7 0,44 132 13% 17,16 149,16 

69 ΤΤΡΑΜ076 ΜΕΣΑΞΑ 1 ΧΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ 180ΕΚ 550 ΣΜΧ 49.1.9 0,44 242 13% 31,46 273,46 

70 ΤΤΡΑΜ036 ΜΕΣΑΞΑ 2 ΧΩΡΙ ΒΕΛΟΝΑ 180ΕΚ 200 ΣΜΧ 49.1.11 0,359 71,8 13% 9,33 81,13 

71 ΤΤΡΑΝ026 NAYLON 6/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 12χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ 49.2.47 0,41 61,5 13% 8 69,5 

72 ΤΤΡΑΝ001 NAYLON 6/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 16χιλ 45εκ 300 ΣΜΧ 49.2.49 0,48 144 13% 18,72 162,72 

73 ΤΤΡΑΝ003 NAYLON 5/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 16χιλ 45εκ 500 ΣΜΧ 49.2.43 0,47 235 13% 30,55 265,55 

74 ΤΤΡΑΝ006 NAYLON 4/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 19χιλ 45εκ 1100 ΣΜΧ 49.2.39 0,45 495 13% 64,35 559,35 

75 ΤΤΡΑΝ040 NAYLON 4/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 24χιλ 45εκ 300 ΣΜΧ 49.2.40 0,34 102 13% 13,26 115,26 

76 ΤΤΡΑΝ008 NAYLON 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 19χιλ 45εκ 1300 ΣΜΧ ΔΑ 0,41 533 13% 69,29 602,29 

77 ΤΤΡΑΝ011 NAYLON 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 26χιλ 75εκ 500 ΣΜΧ 49.2.34 0,41 205 13% 26,65 231,65 

78 ΤΤΡΑΝ010 NAYLON 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 26χιλ 75εκ 700 ΣΜΧ 49.2.26 0,39 273 13% 35,49 308,49 

79 ΤΤΡΑΝ045 NAYLON 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 30χιλ 75εκ 500 ΣΜΧ 49.2.27 0,37 185 13% 24,05 209,05 

80 ΤΤΡΑΝ013 NAYLON 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 40χιλ 75εκ 150 ΣΜΧ 49.2.28 0,37 55,5 13% 7,22 62,72 

81 ΤΤΡΑΝ046 NAYLON 0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 39χιλ 75εκ 100 ΣΜΧ 49.2.20 0,48 48 13% 6,24 54,24 
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82 ΤΤΡΑΝ029 NAYLON 0 ΚΟΠΣΟΤΑ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40χιλ 100εκ 150 ΣΜΧ ΔΑ 0,79 118,5 13% 15,41 133,91 

83 ΤΤΡΑΝ017 NAYLON 1 ΚΟΠΣΟΤΑ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 50χιλ 100εκ 80 ΣΜΧ ΔΑ 0,56 44,8 13% 5,82 50,62 

84 ΤΤΡΑΝ031 NAYLON 2 ΚΟΠΣΟΤΑ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 90χιλ 100εκ 300 ΣΜΧ 49.2.25 0,55 165 13% 21,45 186,45 

85 ΤΤΡΑΝ021 NAYLON 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ ΕΤΘΕΙΑ 60χιλ 75 εκ 80 ΣΜΧ 49.2.11 0,55 44 13% 5,72 49,72 

86 ΤΤΡΑΝ034 NAYLON 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ ΕΤΘΕΙΑ 60χιλ 100εκ 150 ΣΜΧ 49.2.9 0,65 97,5 13% 12,68 110,18 

87 ΤΤΡΑΝ055 NAYLON 1 ΣΡΟΓ 1/2 ΚΤΚΛ 50χιλ 150εκ ΘΗΛΕΙΑ 650 ΣΜΧ 49.2.60 0,4 260 13% 33,8 293,8 

88 ΤΤΡΑΝ056 NAYLON 1 ΣΡΟΓ 1/2 ΚΤΚΛ 30χιλ 100εκ ΘΗΛΕΙΑ 80 ΣΜΧ ΔΑ 0,59 47,2 13% 6,14 53,34 

89 ΤΤΡΑΝ061 NAYLON 1 ΣΡΟΓ 1/2 ΚΤΚΛ 40χιλ 100εκ ΘΗΛΕΙΑ 100 ΣΜΧ 49.2.59 0,4 40 13% 5,2 45,2 

90 ΤΤΡΑΒ002 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡ 1 ΣΡΟΓΓ 1/2ΚΤΚΛ.40ΧΙΛ150ΕΚ LOOP 450 ΣΜΧ 49.11.8 2,62 1179 13% 153,27 1332,27 

91 ΤΤΡΑV054 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 5/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 16ΧΙΛ  45ΕΚ 80 ΣΜΧ 49.9.51 2,89 231,2 13% 30,06 261,26 

92 ΤΤΡΑV045 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 4/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 19ΧΙΛ  45ΕΚ 600 ΣΜΧ 49.9.50 2,89 1734 13% 225,42 1959,42 

93 ΤΤΡΑV040 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 26ΧΙΛ  70ΕΚ 80 ΣΜΧ 49.9.22 3,33 266,4 13% 34,63 301,03 

94 ΤΤΡΑV152 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 19ΧΙΛ  45ΕΚ 600 ΣΜΧ 49.9.48 2,6 1560 13% 202,8 1762,8 

95 ΤΤΡΑV151 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 19ΧΙΛ  45ΕΚ 80 ΣΜΧ ΔΑ 6,24 499,2 13% 64,9 564,1 

96 ΤΤΡΑV129 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 26ΧΙΛ  75ΕΚ 250 ΣΜΧ 49.9.23 4,61 1152,5 13% 149,83 1302,33 

97 ΤΤΡΑV153 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡΟΦΗ. 4/0 ΣΡΟΓΓ. 19ΧΙΛ  45ΕΚ 150 ΣΜΧ 49.9.5 2,08 312 13% 40,56 352,56 

98 ΤΤΡΑV116 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 3/0 ΣΡΟΓΓ. 25ΧΙΛ 75ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 300 ΣΜΧ 49.9.7 2,44 732 13% 95,16 827,16 

99 ΤΤΡΑV042 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 3/0 ΣΡΟΓΓ. 30ΧΙΛ 70ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 80 ΣΜΧ 49.9.9 2,53 202,4 13% 26,31 228,71 

100 ΤΤΡΑV041 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 2/0 ΣΡΟΓΓ. 26ΧΙΛ 70ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 80 ΣΜΧ 49.9.8 2,71 216,8 13% 28,18 244,98 

101 ΤΤΡΑV055 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 2/0 ΣΡΟΓΓ. 30ΧΙΛ 70ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 300 ΣΜΧ 49.9.10 2,0125 603,75 13% 78,49 682,24 

102 ΤΤΡΑV056 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 0 ΣΡΟΓΓ. 30ΧΙΛ 70ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 300 ΣΜΧ 49.9.11 2,45 735 13% 95,55 830,55 

103 ΤΤΡΑV079 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 1 ΣΡΟΓΓ. 30ΧΙΛ 70ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 80 ΣΜΧ 49.9.12 3,36 268,8 13% 34,94 303,74 

104 ΤΤΡΑV043 ΜΟΝΟΚΛ.ΑΠΟΡΡ. 1 ΣΡΟΓΓ. 40ΧΙΛ 70ΕΚ 1/2 ΚΤΚΛ 220 ΣΜΧ 49.9.16 3,18 699,6 13% 90,95 790,55 

105 ΤYΡΑΡ027 ΠΟΛΤΠΡOΠ.6/0 ΣΡΟΓΓ.2 βελ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 17χιλ 90εκ 80 ΣΜΧ 49.4.71 0,84 67,2 13% 8,74 75,94 

106 ΤYΡΑΡ034 ΠΟΛΤΠΡOΠ.5/0 ΣΡΟΓΓ.2 βελ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 19χιλ 80 ΣΜΧ 49.4.69 0,72 57,6 13% 7,49 65,09 

107 ΤΤΡΑΡ011 ΠΟΛΤΠΡOΠ.4/0 ΣΡΟΓΓ.2 βελ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 16χιλ 90εκ 80 ΣΜΧ 49.4.65 0,65 52 13% 6,76 58,76 

108 ΤΤΡΑΡ024 ΠΟΛΤΠΡOΠ.3/0 ΣΡΟΓΓ. 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 26χιλ 2 βελόνεσ 250 ΣΜΧ 49.4.62 0,68 170 13% 22,1 192,1 

109 ΤΤΡΑΡ023 ΠΟΛΤΠΡOΠ.2/0 ΣΡΟΓΓ.2 βελ 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 30χιλ 200 ΣΜΧ 49.4.58 0,679 135,8 13% 17,65 153,45 

110 ΤΤΡΑΡ007 ΠΟΛΤΠΡOΠ.0 ΣΡΟΓΓ. 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40χιλ 100εκ 300 ΣΜΧ ΔΑ 0,47 141 13% 18,33 159,33 

111 ΤΤΡΑΡ008 ΠΟΛΤΠΡOΠ.0 ΣΡΟΓΓ. 1/2 ΚΤΚΛΟΤ 35χιλ 75εκ 200 ΣΜΧ 49.4.65 0,47 94 13% 12,22 106,22 

112 ΤΤΡΑΡ026 ΠΟΛΤΠΡOΠ.1 ΣΡΟΓΓ.1/2 ΚΤΚΛΟΤ 40χιλ 100εκ 300 ΣΜΧ 49.4.36 0,58 174 13% 22,62 196,62 

113 ΤΤΡΑΡ029 ΠΟΛΤΠΡOΠ.5/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 16χιλ 80 ΣΜΧ 49.4.28 0,51 40,8 13% 5,3 46,1 
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114 ΤΤΡΑΡ030 ΠΟΛΤΠΡOΠ.4/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 16χιλ 80 ΣΜΧ 49.4.24 0,4394 35,152 13% 4,57 39,72 

115 ΤΤΡΑΡ031 ΠΟΛΤΠΡOΠ.3/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 19χιλ 80 ΣΜΧ 49.4.17 0,51 40,8 13% 5,3 46,1 

116 ΤΤΡΑΡ032 ΠΟΛΤΠΡOΠ.2/0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 21χιλ 80 ΣΜΧ 49.4.6 0,53 42,4 13% 5,51 47,91 

117 ΤΤΡΑΡ014 ΠΟΛΤΠΡOΠ.0 ΚΟΠΣΟΤΑ 3/8 ΚΤΚΛΟΤ 39χιλ 80 ΣΜΧ 49.4.2 0,53 42,4 13% 5,51 47,91 

118 ΤΤΡΑΔ001 ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΕΡΙ 120 ΣΜΧ ΔΑ 1,49 178,8 13% 23,24 202,04 

119 ΤΤΡΑΔ018 ΛΑΣΙΧΑΚΙΑ ΙΛΙΚ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΙΣΡΙΝΑ ΔΙΑΜΕΣΡ. 2mm 80 ΣΜΧ ΔΑ 9,99 799,2 13% 103,9 903,1 

      
ΤΝΟΛΟ 54439,811 

 
7077,26 61517,08 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (ΣΔΤΓ) 

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

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο I: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηηε ηελ αλαζέηνπζα αξγή/αλαζέηνληα Φνξέα
11

 θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

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

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

 

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

Ολνκαζία: [Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ] 

Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [02030] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΜΠΟΣΑΖ 51/ΠΔΗΡΑΗΑ/18537] 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΦΗΔΡΖ] 

Σειέθσλν: [2104520835] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [prommet@yahoo.gr] 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.metaxa-hospital.gr] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ 

ΡΑΜΜΑΣΑ  CPV:33141126-9] 

Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [17REQ001613824] 

Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 

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

Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [33/2017] 

 

 

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

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (ol) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [ ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ  ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ  εζληθφ  αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [ ....... ] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
12

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[ ...... ] 

[ ....... ] 

[ ...... ] 

[ ...... ] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
13

;  

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη' απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: 

ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή 

επηρείξεζε»
14

 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην   

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία  ή θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία  ή   κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                            
12  Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
13  Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (EE L 124ηεο 

20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 

10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
 νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ 

εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

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

νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 

14  Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή 

δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

(πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε   ζηα   ππφινηπα   ηκήκαηα   ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ 

ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,  

ζπκπιεξψζηε ην  κέξνο  V  θαηά πεξίπησζε,    θαη    ζε    θάζε    

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη 

ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β)   Δάλ ην  πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο  ή   ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

α) [ ...... ] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[. ...... ][. ... ][. ... ][. ... ] 

 

γ) [ ....... ] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
17 

 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
18

· 

2. δσξνδνθία
19

,
20

· 

3. απάηε
21

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
22

· 

                                            
15 

 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.  
16    Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
17  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 

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

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
19  χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) αλαθέξεηαη σο "δηαθζνξά". 
20  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 
δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ' απηήλ 

Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
21  Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
22  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο-πιαίζην. 

θαηάινγν
15

: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ  απηό   

απαηηείηαη   ζηε   ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  θαη θφξσλ  ή  λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε    νπνηνδήπνηε    θξάηνο    κέινο    απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

ε) [] Ναη [] Όρη 

(δηαδηθηπαθή   δηεχυπλζε,   αξρή   ή   θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

η ...... ][.....][. ... ηη ..... ; 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο
16

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα     ζηελ     έλσζε     ή     

θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,  ππεχζπλνο γηνη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ)     Καηά    πεξίπησζε,     επσλπκία    ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

 

α): [ ...... ] 

 

 

β): [ ...... ] 

 
γ): [….] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο   ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[ ] 
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5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
23

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
24

. 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
25

 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 

ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,      

αλαθέξεηε:      (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[  . . . .  ] […] […] [. .]
26 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
27

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο 

πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο 

ηεο θαηαδίθεο, 

 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[ L ζεκείν-(-α): [ ], ιφγνο(-νη): [ ] 

 

 

 

β) [ ....... ] 

 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [ ......... ] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίυεηαη ειεθηξνληθά,      

αλαθέξεηε:      (δηαδηθηπαθή δηεχυπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλεγγξάθσλ): 

[  . . . .  ] […] […] [. .]
28 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε     ζρεηηθνχ     ιφγνπ     απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
29

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ   λαη,    πεξηγξάςηε   ηα    κέηξα   πνπ ιήθζεθαλ
30

: [ ...... ] 

 

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

 

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο [] Ναη  []  Όρη 

                                            
23  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) "Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 
24  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

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

πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθήλνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".

 
 

25  Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
26  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
27  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
28  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
29  Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
30  Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη' εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
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ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
31

, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο; 

Δάλ φρη αλαθέξεηε: 

 

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο
32

;
 

 

ΦΟΡΟΗ ΔΗΦΟΡΔΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

α ) [ … ] ·  α)[ ..... ]· 

β)[ ..... ] β)[ ..... ] 

γ.1) [] Ναη [] Όρη γ.1) [] Ναη [] Όρη 

 

 

-[] Ναη []Όρη 

 

 

-[] Ναη [] Όρη 

 

[…..]· 

 

-[ .... ]· 

 

[…...]· 

 

-[ .... ]· 

 

2)[ ....... ]· 

 

2)[ ....... ]· 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[ .... ] 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[ .... ] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ)
33

: 

 

[…..] […...][…..] 

 

 

 

 

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

 

                                            
31 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην) 
32  εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ 
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή /θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 

θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
33  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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34  Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 

18 παξ. 2 
35   Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) 
36   Άξζξν 73 παξ. 5. 
37  Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010.

 

 

Πιεξνθνξίεο      ζρεηηθά      κε      πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ    πεξηβαιινληηθνχ,    θνηλσληθνχ    θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ
34

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: [ ......................... ] 

Βξίζθεηαη    ν    νηθνλνκηθφο    θνξέαο    ζε νπνηαδήπνηε       απφ      ηηο       

αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
35

 : 

α) πηψρεπζε, ή 

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή 

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή 

δ)   ζε   νπνηαδήπνηε   αλάινγε   θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα   απφ   παξφκνηα   δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
36

  

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-[ ........................... ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 
ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *. ........ +*…….+*……+.  

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα
37

; 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
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38   Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
39   Πξβι. άξζξν 48. 
40 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) 

[ ......... ] 

Έρεη    ζπλάςεη    ν    νηθνλνκηθφο    θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[ ....... ] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[ ] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ
38

, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο  πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

*…………….+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή 

έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
39

; 

 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[ ] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
40

 θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 

 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
 

[ ....... ] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ’ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή 

ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

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

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

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα   ζρεηηθά   

επαγγεικαηηθά   ή   εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο
41

; ηνπ: 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[...] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

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

 Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 

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 δθλώνει περαιτζρω 

ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ. 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[...]Ναη[….]Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

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

 

 Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

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

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

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

                                            
41 

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμένα κράτη μέλη οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ 

απαιτθςεισ που καιορίζονται ςτο Παράρτημα αυτό. 

 

ΑΔΑ: 6ΟΞΛ4690ΩΖ-5ΟΟ



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

47                                                             ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΣΩΝ:A.Δ.33/2017 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια 

απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. ....... ][ .... ][ .... ; 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια 

απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. ....... ][ .... ][ .... ; 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

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

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

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

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
42

, εθηφο εάλ: 

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

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
43

. 

 

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

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

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

ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

 

 

                                            
42 

  Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
43 

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο [δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία 

απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε. 
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