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Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνπ N. 2286/1995 (ΦΔΚ. 19/Α/19.01.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 

199/Α/28.09.1999) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/18.06.2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ 

επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

4. Σσλ άξζξσλ 22 θαη 34 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/03.08.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 

5. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε 

ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 

6. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/02.03.2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην 

ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)– 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σνπ Ν. 4025/2011 (ΦΔΚ 228/Α/02-11-2011) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

9. Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/02.02.2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

10. Σνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/01.03.2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

«Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 
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Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10.07.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/07», φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

12. Σν Ν.4281/2014 κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 

ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

13. Σν Ν.4250/2014 δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο, θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

14. Ζ ππ΄αξ. 5804/24-11-2014 K.Y.A (ΦΔΚ 3261 Β/4-12-2014) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο  ηνπ 

ΠΠΤΤ 2014 ηνπ Γ.Ν.Υίνπ. 

15. Ζ ππ΄αξ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693 Β/31-12-2014) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο  κε 

ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Γηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ 

θνξέα δηελέξγεηαο.  

16..Σελ ππ‟αξ. 10/28-5-2015  απφθαζε Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ, πεξί εγθξίζεσο ελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

17. Σν ππ΄αξ.16421/4-5-2015 έγγξαθν ηεο ΓΤΠΔ κε ζέκα << Οξηζκφο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ σο 

Φνξέα Τινπνίεζεο δηαγσληζκψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014.  

18. Σελ ππ.αξ. 437/16-7-2015 απφθαζε Γηνηθεηή, γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

19. Σελ απφ 7-8-2015.δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

20. Σν ππ‟αξ. 14/27-8-2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν.Υίνπ γηα ηελ έγθξηζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

21. Σελ κε αξ. 72/3-2-2016 απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ γηα έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

22. Σελ κε αξ. 9/19-4-2016 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ πεξί 

επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 

1. Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα 
αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπντηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (5.999,36€) πένηε σιλιάδυν εννιακοζίυν ενενήνηα 

εννέα και ηπιάνηα έξι λεπηϊν ηος εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, κε θξηηήξην 
αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ ή ανηιπποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. 
3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηο γπαθείο Ππομηθειϊν ηος Γενικοω Νοζοκομείος 

Υίος «κςλίηζειο», φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη αθνχ ιάβνπλ αξ. πξσηνθφιινπ , κέρξη 
ηην 18

η
 Μαίος 2016, ημέπα και  ϊπα 14.00 μ.μ., ή εθφζνλ απνζηέιινληαη, ζα πξέπεη λα 

πεξηέξρνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη ηνπ 
Ν.4024/2011 κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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4. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 19 Μαΐος 2016, ημέπα Πέμπηη και ϊπα 10.00 π.μ. 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη 
ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ.αξ. απφθαζε 142/28-3-2016 ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007, Π.Γ. 118/07 θαη 4024/2011. 

5. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη πξνκεζεπηέο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο 
αθνχ παξνπζηάζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά εθπξνζψπεζεο ηνπο . 

6. Γηα πιεξνθνξίεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζην γξαθείν Ππομηθειϊν ηος Νοζοκομείος, φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη 
θαηά ηηο ψξεο 8:00 κε 14:00 θαη ζην ηειέθσλν 2271350258 

7. Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Ανηικείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ 
 Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα  πποφψνηυν απηοποιίαρ   γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 
Κπιηήπιο Αξιολψγηζηρ είναι η σαμηλψηεπη ηιμή. 
 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε πξνκήζεηα 
νξίδνληαη ζην θεθαιαίν Γ ηεο δηαθήξπμεο. 
 Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβάλλονηαι για ηο ζωνολο  ηηρ ππομήθειαρ. 
Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιαδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθψζον η 
ΔΠΤ πποκηπωξει ζσεηικοωρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμοωρ. 
ε πεξηπηψζεηο πνπ νη αλσηέξσ ζρεηηθνί δηαγσληζκνί νινθιεξσζνχλ απφ ηηο ΤΠΔ νη 
αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα δηαθνπνχλ φηαλ ππνγξαθνχλ νη ζπκβάζεηο 
πνπ πξνθχςνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε ΔΠΤ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ– Οπιζμοί 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 
 
 Φνξέαο Γηελέξγεηαο – Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ 
«θπιίηζεην» 
 
Γηεχζπλζε έδξαο, Έιελαο Βεληδέινπ 2, Σ.Κ. 82100 ΥΗΟ 
Σειέθσλν  2271350258 fax 2271044311 
Αξκφδηνο ππάιιεινο : Δηξ. Απνζηνιίδνπ 
 
 
ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο 
 
 
1. ωμβαζη : Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα 

ηελ πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα.  
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2. Αναθέηοςζα Απσή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ». 
3. Ππομηθεςηήρ : Οη πξνθξηλφκελνη ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνγξάςνπλ  ηηο   

ζπκβάζεηο  θαη λα εθηειέζνπλ  ηελ πξνκήζεηα. 
4. ςμβαηικά ηεωση : ην ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο κε ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη 
πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο :  

α. ηε ζχκβαζε,  
β. ηελ δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο,  
γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη  
δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
5. Δπίζημη γλϊζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο 

Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

6. Η ζωμβαζη ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε  ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.  

7. Ο πποχπολογιζμψρ ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε 5.999,36€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ. Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, νη θξαηήζεηο θαη νη ινηπέο 
νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά 
ζηνηρεία θαη φξνη, ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Ημεπομηνία Αποζηολήρ ηηρ Γιακήπςξηρ 

Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ επίζεκε ειεθηξνληθή 
ζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. Σπψπορ Λήτηρ Δγγπάθυν, Γιεςκπινίζευν – ςμπληπυμαηικϊν 
Πληποθοπιϊν 

Ζ δηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 
http://www.xioshosp.gr ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ Γηαχγεηα  . 
 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δηεπθξηλίζεηο ή 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) 
εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α 
ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη 
(6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα 
έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πέξα ηνπ παξφληνο. 
 Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ 
δελ εμεηάδνληαη. 
 Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ θνξέα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ζπγθεθξηκέλα  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Xίνπ «θπιίηζεην» θαη ζα ελεκεξψλεηαη ακέζσο ε 
Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 Οη δηεπθξηλίζεηο ζα εθδίδνληαη κε απφθαζε κεηά απφ ζρεηηθφ πξαθηηθφ – εηζήγεζε επί 
ησλ δηεπθξηλίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 Αλαθέξεηαη φηη, απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ 
γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο. 
 Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο 
δηνίθεζεο ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο.  
 Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 
πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζειίδεο, δελ 
κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 
θεηκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ Web site. 
 Οη παξερφκελεο δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο 
δηαθήξπμεο. 

http://www.xioshosp.gr/
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 Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, 
ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο 
θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 5. Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 
 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: 
(α)  Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ 

αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

(β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

(γ)  Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 
 
 Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν 
πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.  
 
 Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 
Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ε νπνία 
θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 
Π.Γ. 60/2007). 
 
 ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο ηηο 
πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) , (β) θαη (γ) θαηεγνξίεο.  
 
 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξεψλνληαη λα 
ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Κπιηήπια επιλογήρ, πποζψνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
6.1 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
ζην Π.Γ. 118/2007 θαη εηδηθφηεξα:  
 
Α. Έλληνερ Πολίηερ 
 

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 
ρσξίο ΦΠΑ φπνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 104,00 € θαη ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα ΗΗ. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

2.  Παπαζηαηικά εκπποζϊπηζηρ, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. 
(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.  ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ  

3.1 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη , ζηελ νπνία: 
 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο.  
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 
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1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, 
δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 
29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 
3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2). 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 
316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ 
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 
ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), 
ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 
3424/2005 (Α΄305). 
 
2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 
δελ ηεινχλ: 
 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
 ή αλάινγε θαηάζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 
είλαη:  
α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο  ηνπ  
δηαγσληζκνχ. 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε 
επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 
 
 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη 
έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζην άξζξν 1.6.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ Π.Γ.118/2007. 
 

3.2 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη , γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8

α
 παξ. 

1 θαη 2 Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζρεηηθά κε ηελ 
θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη 
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ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 
πγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ππεχζπλε 
δήισζε είλαη ηα αθφινπζα: 
 
1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, 
ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
     Όηη ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ή 
θσηνγξαθία απηψλ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 
     Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ENISO… ή ηζνδχλακν. 

3.3 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

3.4 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), 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 πξνθεξπζζφκελεο 
πξνκήζεηαο. 
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 

3.5 Δθψζον ο πποζθέπυν πποηίθεηαι να αναθέζει ςπεπγολαβικά ημήμα ηηρ 
ππομήθειαρ. 
Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη: 

1. Σν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο. 

2. Οη ππεξγνιάβνη ζηνπο νπνίνπο ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
παξαπάλσ αλάζεζε. 

 
Β. Αλλοδαποί 
 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 
ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη άξζξν 
25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

2.  Παπαζηαηικά εκπποζϊπηζηρ, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. 
(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.  ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ  

3.1 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 
 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο.  
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 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 
1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, 
δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 
29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 
3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2). 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 
316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ 
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 
ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), 
ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 
3424/2005 (Α΄305). 
 
2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 
δελ ηεινχλ: 
 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
 ή αλάινγε θαηάζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 
είλαη:  
α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο  ηνπ  
δηαγσληζκνχ. 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε 
επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 
 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη 
έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζην άξζξν 1.6.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ Π.Γ.118/2007. 

3.2 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8

α
 παξ. 1 θαη 2 Π.Γ. 

118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
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ηειηθνχ πξντφληνο. 
πγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ππεχζπλε 
δήισζε είλαη ηα αθφινπζα: 
1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, 
κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
2. Όηη ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, πεξηγξαθή ή 
θσηνγξαθία απηψλ, φπνπ απαηηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 
3. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ENISO… ή ηζνδχλακν. 

3.3 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

3.4 Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, 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 πξνθεξπζζφκελεο 
πξνκήζεηαο. 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή  
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

3.5 Δθψζον ο πποζθέπυν πποηίθεηαι να αναθέζει ςπεπγολαβικά ημήμα ηηρ 
Ππομήθειαρ. 
Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη: 

1. Σν ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο. 

2. Οη ππεξγνιάβνη ζηνπο νπνίνπο ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππεξγνιαβηθά ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
παξαπάλσ αλάζεζε. 

 
Γ. Νομικά ππψζυπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ  
Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη  
Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

 Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ 
θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 
 
2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ   

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 
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 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ 
νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. ή πξαθηηθφ απφθαζεο δηαρεηξηζηή πεξί εγθξίζεσο 
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά  
 
2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 
Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο 
θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξίαο. 
Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, 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 ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ 
αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ 
νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην 
ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 
Γ. ςνεηαιπιζμοί  
 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β 
θαη Γ.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 
 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  
 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ‟ απηφλ. 

 
Δ. Δνϊζειρ ππομηθεςηϊν πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά 
 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε. 
Επιζημαίνεηαι όηι η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να πεπιλαμβάνει ηον όπο όηι η εγγύηζη 
καλύπηει ηιρ ςποσπεώζειρ όλων ηων μελών ηηρ ένωζηρ.  
 

2.  Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ 
απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηνπ Φνξέα 
Γηελέξγεηαο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 
 

 
 
 Η μη έγκαιπη και πποζήκοςζα ςποβολή ηυν ανυηέπυ δικαιολογηηικϊν 
ζςνιζηά λψγο αποκλειζμοω ηος ππομηθεςηή απψ ηον διαγυνιζμψ.  
 
Σ. 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 
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δηνηθεηηθήο αξρήο , ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7. Φάκελορ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 
 
 ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, νη 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαζψο θαη φζα ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. Γικαιολογηηικά για ηην καηακωπυζη 
 
 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ  ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, 
νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 
νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, 
θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007:  
 
Α. Οι Έλληνερ Πολίηερ. 
 

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απψζπαζμα Ποινικοω  Μηηπϊος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1). 
2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 
4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) ππεμαίξεζε 
6) εθβίαζε  
7) πιαζηνγξαθία 
8) ςεπδνξθία 
9) δσξνδνθία 
10) δφιηα ρξενθνπία  
11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ 
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
 Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη 
ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε.  
 

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1.  Πιζηοποιηηικψ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : 
 
 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο  
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 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 

2.2.  Πιζηοποιηηικψ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο 
απαζρνινχκελνπο  κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 
νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ 
επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη   
i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ 
αξκφδηα αξρή θαη   
ii) ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ 
νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη 
ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. 
 

2.3.  Πιζηοποιηηικψ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ.  

2.4.  Πιζηοποιηηικψ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί 
θαηαθχξσζεο. 
 

 
Β. Οι Αλλοδαποί. 
 

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 Απψζπαζμα Ποινικοω  Μηηπϊος ή ιζοδωναμος εγγπάθος απμψδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ 
Απσήρ ηηρ Υϊπαρ εγκαηάζηαζήρ ηοςρ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1). 
2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 
4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) ππεμαίξεζε 
6) εθβίαζε  
7) πιαζηνγξαθία 
8) ςεπδνξθία 
9) δσξνδνθία 
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10) δφιηα ρξενθνπία  
11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ 
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
 Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη 
ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε.  
 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1.  Πιζηοποιηηικψ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : 
 
 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο  
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο  
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 

2.2.  Πιζηοποιηηικψ ηηρ καηά πεπίπηυζη απμψδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ ηηρ Υϊπαρ 
εγκαηάζηαζήρ ηοςρ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, 
πξνζθνκίδνληαη   
α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 
αξρή θαη 
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 
δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ‟ απηήλ. Ζ 
δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 

2.3.  Πιζηοποιηηικψ ηηρ καηά πεπίπηυζη απμψδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ ηηρ Υϊπαρ 
εγκαηάζηαζήρ ηοςρ, πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 

2.4.  Πιζηοποιηηικψ, ηηρ απμψδιαρ Απσήρ ηηρ Υϊπαρ εγκαηάζηαζήρ ηοςρ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο. 

 
Γ. Νομικά Ππψζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
 

α.α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απψζπαζμα Ποινικοω Μηηπϊος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1). 
2. δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
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98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
3. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 
4. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE 
L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305). 

5. ππεμαίξεζε 
6. εθβίαζε  
7. πιαζηνγξαθία 
8. ςεπδνξθία 
9. δσξνδνθία 
10. δφιηα ρξενθνπία  
11. Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 

Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 
φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη 
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε.  
 
Τπψσπεοι ζηην πποζκψμιζη ποινικοω μηηπϊος  ή άλλο ιζοδωναμο έγγπαθο απμψδιαρ 
διοικηηικήρ ή δικαζηικήρ απσήρ είναι: 
θςζικά ππψζυπα 
ομψππςθμοι εηαίποι και διασειπιζηέρ Ο.Δ. και Δ.Δ. 
διασειπιζηέρ Δ.Π.Δ. 
Ππψεδπορ και  Γ/νυν ωμβοςλορ για Α.Δ. 
ε κάθε άλλη πεπίπηυζη νομικοω πποζϊπος, οι νψμιμοι εκππψζυποί ηος. 
 

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  
 

2.1.  Πιζηοποιηηικψ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο : 
 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ.  

2.2.  Πιζηοποιηηικψ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή 
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ 
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄πεξ. 2 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007).  
Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή 
δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο 
είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 
λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε. εκεησηένλ φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1892/1190 έρνπλ θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 181 
ηνπ Ν. 3588/2007 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 153/10-7-2007) 
χκθσλα κάιηζηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 
κε ην Ν. 3604/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), απφ ηελ 8-8-2007 ε αξκνδηφηεηα γηα ηε ιχζε ηεο Α.Δ. 
θαη ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ αλήθεη ζην πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο.    
Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  

2.3.  Πιζηοποιηηικψ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
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θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη  
αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  απαζρνινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ 
λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα 
αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο:  
i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα:  
α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 
αξρή θαη  
β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ 
πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη 
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ‟ απηφ. 
ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:  
α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 
αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη  
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ 
νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ‟ 
απηφ.   
 Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. 

2.4.  Πιζηοποιηηικψ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 

2.5.  Πιζηοποιηηικψ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί 
θαηαθχξσζεο. 
 
 

 
 
 
Γ. Οι ςνεηαιπιζμοί 
 

α.α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απψζπαζμα ποινικοω μηηπϊος  έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:  
 
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1). 
2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 
4) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) ππεμαίξεζε 
6) εθβίαζε  
7) πιαζηνγξαθία 
8) ςεπδνξθία 
9) δσξνδνθία 
10) δφιηα ρξενθνπία  
11) Παξάβαζε ησλ άξζξσλ  
α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη  

β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο  

Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 
φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη 
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε.  
 

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

 Πιζηοποιηηικψ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο : 
 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  
 

 Πιζηοποιηηικψ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί θαηαθχξσζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο) 
 
 

 Πιζηοποιηηικψ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 
 Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε.  
 

 Πιζηοποιηηικψ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  
 Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδίδεηαη θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζε 

 Βεβαίυζη απμψδιαρ απσήρ φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
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Δ. Δνϊζειρ ππομηθεςηϊν πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά 
 

α.α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 
ηελ θνηλνπξαμία (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).  
 

 Ζ έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 
φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  
 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε. 
 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν.  ε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

 ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο 
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε 
ηελ ίδηα ηηκή. 
Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε 
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 
Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηαζηάηε.  Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9. Δπιπλέον ζηοισεία πποζυπικήρ καηάζηαζηρ ζςμμεηεσψνηυν. 
 
1. Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη 
πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 
60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα 
αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. 
2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζεο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: 
 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή δηαγσληζκφ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ. Δάλ 
ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απηή κε 
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 
ρψξαο ζηε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε δηεζλή δηαγσληζκφ, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνκεζεπηή, πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

 ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
3. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ, εθφζνλ ακθηβάιινπλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή 
θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππνςεθίσλ/πξνζθεξφλησλ, λα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο 
γηα λα ιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ 
ππνςεθίσλ ή ησλ πξνζθεξφλησλ. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην ή 
πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηεί ηε 
ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 
θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/θαη 
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θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10.  Δπιπλέον δικαιολογηηικά καηά ηην καηακωπυζη 

για ηιρ Σεσνικέρ και Οικονομικέρ Πποχποθέζειρ ηος Ανάδοσος 
 

α.α
. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 
 

1.  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1.1.  Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη: 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

1.2.  Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε ηνπ εηήζηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ . 

2.  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

2.1.  Καηάινγν,  ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο αλάινγεο πξνκήζεηεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 
κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: 
 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
 ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο 
 ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 
Ο θαηάινγνο πξνηείλεηαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή : 
 

Α/Α Πειάηεο χληνκε Πεξηγξαθή Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο Παξνχζα Φάζε 

     

Γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο  
 
 Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη: 
Γεκφζηα αξρή κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
Ηδησηηθφο θνξέαο κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή 
δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ αγνξαζηή θαη εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, ηνπ 
πξνκεζεπηή. 

2.2.  Πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 
δηεζλέο πξφηππν ENISO… ή ηζνδχλακν. 

 
 Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη 
ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Ππψζθεηοι Όποι 
1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  
2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ.  Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 
έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο. 
3. ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. 
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Όλα ηα δικαιολογηηικά πος θα καηαηεθοων θα ςποβάλλονηαι ζε δωο (2) ανηίγπαθα, ένα 
ππυηψηςπο και ένα  θυηοανηίγπαθο, επί ποινή απψππιτηρ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12.  Τποβολή Πποζθοπϊν 
 Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ 
εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη 
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007).  
 
 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληηγξάθν κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ζην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην», φπνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη, κέρξη ηηο 18 Μαΐος 2016 και ϊπα 14:00 μ.μ. επίζεο εθφζνλ 
απνζηέιινληαη ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» πνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη απφ 
ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (κε ηα αληίηππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαη Οηθνλνκηθήο) κε ηελ έλδεημε:  

 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 
Ππομήθεια Πποφψνηυν Απηοποιίαρ για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Νοζοκομείος 
Υίος με απ. διακ. 7/17-3-2016 

 
1. Δπίζεο ζην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο: 
 

 Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  
 
2. Καη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη 
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο) 
 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο: 
 
ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Πεξηιακβάλεη: 
 α) δηθαηνινγεηηθά, 
 β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
 
ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Πεξηιακβάλεη: 
ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο  
 
ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. 
Πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο  αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, (ζηελ 
έγγξαθε πξνζθνξά). 
 
4. Οη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ 
ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν 
κε ηελ έλδεημε „’ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ’‟ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
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5. Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ 
παξαθάησ αξηζκφ αληηηχπσλ: 
 
Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ Ένα (1) Ππυηψηςπο και ένα (1) Ανηίγπαθο 
Σεσνική Πποζθοπά  Ένα (1) Ππυηψηςπο και ένα (1) Ανηίγπαθο και ένα 
   (1) Ανηίγπαθο ζε ηλεκηπονική μοπθή ( CDή DVD ) 
 
Οικονομική Πποζθοπά  Ένα (1) Ππυηψηςπο και ένα (1) Ανηίγπαθο και ένα 
   (1) Ανηίγπαθο ζε ηλεκηπονική μοπθή ( CDή DVD ) 
 
 
Οη πίλαθεο ηεο Σερληθήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ 
αληίζηνηρν αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλν θάθειν. 
 
6. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή 
έγθαηξα. 
7. Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο 
αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  
8. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε.  
9. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ 
ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα.  
10. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη 
θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ 
απηφο ην απνδερηεί.  
11. ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ”. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη 
επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν.  
12. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ πξσηφηππνπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 
κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
13. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε ηάμε 
θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη αλαγξαθφκελνη θσδηθνί πξνκήζεηαο ζηελ 
πξνζθνξά δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο 
εηδψλ. Οπσζδήπνηε πξέπεη λ' απνθεπρζεί παξαπνκπή ζε γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο 
πσιήζεσο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
14. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα 
κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ‟ απηή 
δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην 
αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν 
πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο 
ηνπ δηαγσληζκνχ.  
15. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζα 
ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δε ζα 
ιεθζνχλ ππφςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ 
γηα ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, λα 
αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο.  
16. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ 
γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη 
βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ 
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ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη 
φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ.  
17. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 
2  πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη 
απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  
18. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ 
δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε.  ε πεξίπησζε 
αλψηεξεο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ 
εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 
19. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ απαηηνχκελε πξνκήζεηα. 
20. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε 
δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  
21. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  
δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε 
θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 
παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
22. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ 
απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην 
ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο 
ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 
23. Ανηιπποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ ζε κανένα ζηάδιο ηος διαγυνιζμοω. ε 
πεπίπηυζη ςποβολήρ ηοςρ αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. 
24. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε 
πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
25. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα 
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε 
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ 
γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Γελ απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο 
πνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα  θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο 
πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ θαη κάιηζηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13.   Σιμέρ Πποζθοπϊν – Νψμιζμα 
 
1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Θα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο (ζηελ έληππε πξνζθνξά). 
2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν 
λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηφηε ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
4. Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη 
θάζε επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ, ν νπνίνο  βαξχλεη ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο.  
5. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
6. Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΠΑ 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ  
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 
7. Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
8. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, 
ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο απνηέιεζκα.  
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9. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.  
10. ε πεξίπησζε κείσζεο ηηκψλ ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην 
αλαθέξεη ζηνλ  Αλαζέηνληα  θαηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Παξφκνηεο αλαθνηλψζεηο 
κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε δελ γίλνληαη δεθηέο. 
11. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε 
πνπ πηζαλφλ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή 
ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ‟ απηά.  
12. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 
φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαη φρη ρσξηζηά ζηηο ηηκέο ησλ 
δηαθφξσλ κεξψλ, απφ ηα νπνία ελδερνκέλσο απνηειείηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο 
πξνκήζεηαο.  
13. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 
14. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη 
αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 
παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο.  
15. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή 
ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ 
πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο 
εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 
16. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ 
έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη 
Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ 
Δ.Δ., νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 
δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ ή ηεο ηηκήο 
απφθηεζεο απηνχ γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 
17. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο 
πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηε Ννξβεγία, 
ηελ Διβεηία, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία, 
θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ 
ιφγσ πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο 
Σεισλεηαθήο Έλσζεο.    
 
 
ΑΡΘΡΟ 14. Η Ιζσωρ ηυν Πποζθοπϊν 
 
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 365 εκέξεο απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 365 εκεξψλ, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
3. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ 
απηφο ην απνδερηεί. 
4. Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ‟ φζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Φνξέα 
Γηελέξγεηαο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. 
5. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο κεηά 
απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζα  απεπζχλεη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο 
Πξνζθέξνληεο, ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ 
ηνπο, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Πξνζθέξνληεο 
νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ 
απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ 
απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ  παξαηάζεηο. 
6. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ν 
Φνξέαο Γηελέξγεηαο θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν 
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ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο. 
7. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, 
ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή 
παξαιείςεσλ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 
πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. Δγγωηζη ςμμεηοσήρ 
 
1.  Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ, ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ ποζοζηψ 2% ηος πποχπολογιζμοω ηυν 
πποζθεπομένυν ειδϊν ηος παπψνηορ διαγυνιζμοω (συπίρ ηος ΦΠΑ).  
2.  Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά πξφζσπα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε 
ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. 
3. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο 
Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 
4. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν 
δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, 
πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
5. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ 
ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζ' απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν 
δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο 
ππνςεθίνπο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαθχξσζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
6. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
7. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε 
πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ 
πξνκεζεπηή, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή απ‟ απηφλ εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16. Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμοω 
 
1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ 
ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.   
2. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ 
δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
3. Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην 
άλνηγκα  ηεο αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο.   
4. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα γίλεη ζε ένα ζηάδιο απνζθξαγίδνληαο πξψηα ηα 
δηθαηνινγεηηθά κεηά ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηέινο ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαζέηνληαο πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη πξφζθιεζή ηνπο εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ λα ππνγξάςνπλ ηηο ζπκβάζεηο. 
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ΑΡΘΡΟ 17. Απψππιτη πποζθοπϊν 
 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 
1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη 

αηξέζεηο,  
2. απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 
3. απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

πξνκήζεηαο, 
4. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα 

ηεο παξνχζαο, 
5. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 
6. δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
7. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
8. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ. 

60/2007,  
9. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 180 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
10. παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

11. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. Δνζηάζειρ – Πποζθςγέρ 
 
 Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 118/2007. 
  Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 
δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα 
θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
  Ζ έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο θαη θαηαηίζεηαη εγγξάθσο, σο εμήο: 
 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο 
ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν (Φνξέα Γηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε 
(5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 
δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ 
θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ 
επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε 
ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο 
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ 
νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 
 Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο 
έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. Ζ έλζηαζε απηή 
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ 
νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη 
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ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Φνξέα Γηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε 
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 
 Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 
118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 
πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ αλάδνρν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Φνξέα Γηελέξγεηαο) εθδίδεη ηελ 
ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ 
ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 
 
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
  Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 
αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) 
θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)  επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη 
θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 („„παξάβνια απφ θάζε αηηία‟‟). Σν 
πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη 
κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/2005). 
  Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 
θαζπζηέξεζε ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (λνζνθνκείν). Οη εληζηάκελνη 
ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε 
απηνχο, απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο, κε θξνληίδα ηνπο. 
  Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ Φνξέα 
Γηελέξγεηαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ εv ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 
πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
  Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. Κπίζειρ – Αποηελέζμαηα 
 
Α. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ηερληθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
δνθηκή (δνθηκέο) επίδεημεο ή / θαη δνθηκή (δνθηκέο) επηδφζεσλ (ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη), 
πνπ θαη απηή (απηέο) ιακβάλνληαη ππ‟ φςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε.  

Αλεπηηπρή απνηειέζκαηα θαηά ηελ δνθηκή επίδεημεο ή ηε δνθηκή επίδνζεο απνηεινχλ 
θξηηήξην γηα ηε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο. 
  Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηεο θαηά ηελ 
ειεχζεξε θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γη' απηή, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο 
πξνζθνξέο. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην 
δηαγσληζκφ, ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ.  
 Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 
 Ζ ηηκή 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηα ζρεηηθά απαηηνχκελα δείγκαηα. 
 Ζ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, 
φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 
 Ζ εηδηθή εκπεηξία, ε ηθαλφηεηα θαη ηα παξερφκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ερέγγπα γηα ηελ 
θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη καηαίσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ 
θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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 Δπίζεο, ν Φνξέαο Γηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη 
αδεκίσο γηα απηήλ λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο:  
α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, 
β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 
γ) θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 
(δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 
ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
ε. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο. 
ζη. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ 
ζηνηρεία Η θαη ΗΗ ησλ 
πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο. 
δ. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
i) Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ 
δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
πιηθφ. 
ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 
 

 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο σαμηλψηεπηρ ηιμήρ, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 20 (παξ.2,α) ηνπ ΠΓ 118/2007  ζην Κεθάιαην Γ, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζηηο 
απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη 
ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο 
πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο  (ΠΓ 118/2007 Άξζξν 21 παξ. β) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηε έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκβάζεσο δηακνξθνπκέλνπ αλαιφγσο. 

ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν 
πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ 
δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο 
καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά (Άξζξν 21 παξ. ε Π.Γ.118/2007) 

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν 
δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο.  

ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε 
ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηελ 
δηαθήξπμε, ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο,  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο  δηαηάμεηο 
απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε  ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα  αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε  ηελ  ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α  ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο 
πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
αλάδνρνπ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλάδνρνπ, 
εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε 
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θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ  ηνπ 
άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20. Καηακωπυζη - Τπογπαθή ωμβαζηρ, Δγγςήζειρ 
 
1. Ζ Τπεξεζία  δηαηεξεί  ην  δηθαίσκα  θαηαθχξσζεο  κεγαιχηεξεο  πξνκήζεηαο απφ ηελ 

πξνθεξπρζείζα κέρξη  πνζνζηνχ  15%  θαη  κηθξφηεξεο πνζνηηθά απφ ηελ 
πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 50%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ  
πξνυπνινγηζζείζαο  αμίαο  απφ  100.001 Δπξψ  θαη  άλσ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α.  

2. Γηα   θαηαθχξσζε  κέξνπο   ηεο   πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο  θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ 
απφ ηελ Γηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ πξνκεζεπηνχ. 

3. ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν 
ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

4. Ζ Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη  αλαθνηλψλεηαη 
εγγξάθσο  ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ 
αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο 
πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ, 
ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ (ρέδην 
χκβαζεο), ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. 

5. Μεηαμχ ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηνλ νπνίν ηειηθψο 
λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνγξάθεηαη χκβαζε, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

6. Ζ χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηνχ, φπσο έγηλε 
απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.  

7. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο 
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

8. Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, είηε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκβάζεσο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζχκβαζεο. Οη φξνη 
ηεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα αληαλαθινχλ ηελ απφθαζε έληαμεο, ηα ηερληθά δειηία θαη ηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.   

9. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη / αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Απφθαζε Καηαθχξσζεο θαη ε 
Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

10. Καλέλαο απφ ηνπο  ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 
κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ Καηαθχξσζε. ε πεξίπησζε 
πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  

(α) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα Καηαθχξσζε.  
(β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο 

Δγγχεζεο πκκεηνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.  
11. Δηδηθφηεξα, ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή χκβαζε, ν δε 

ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ 
επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο αληίζηνηρα ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 
Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.   

12. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα 
ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη 
ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα 
θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή 
ελέξγεηα. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηνλ Φνξέα 
Γηελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 

13. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ 
θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο ή ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο, ν 
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πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαηά 
ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη 
ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο ή ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 

14. Ο ππομηθεςηήρ ζηον οποίο θα ηος καηακςπυθεί  ο διαγυνιζμψρ είναι 
ςποσπευμένορ ηο απγψηεπο καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ να καηαθέζει 
εγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ, η οποία καλωπηει ζε εςπϊ ποζοζηψ 5% 
ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηηρ ππομήθειαρ πος θα ηος καηακςπυθεί συπίρ 
Φ.Π.Α, με απεπιψπιζηο σπψνο ιζσωορ. Απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

15. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ 
ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. 

16. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο 
Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 

17. Οη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

18. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ 
ηεο § 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ 118/2007 ηα αθφινπζα: 

α) ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ελ ιφγσ πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα θαη  
β) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο  
19. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηφο ηεο 

Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα.  

20. Ζ απαιιαγή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ελεξγείηαη κε επηζηξνθή 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ  πξνκεζεπηή.  

21. Οπδεκία άιιε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πξνγελέζηεξε θαη κε 
αλαθεξφκελε ζε απηήλ είλαη ηζρπξή. 

22. Η ζωμβαζη θα ιζσωει για ένα (1) έηορ με δςναηψηηηα ηπίμηνηρ παπάηαζηρ μεηά απψ 
απψθαζη ηος Γ.. ηος Γ.Ν. Υίος. 

23. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ, απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

 
ΑΡΘΡΟ 21. Τποσπεϊζειρ Αναδψσος 
 
  Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε χκβαζε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο θαη 
ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηνλ Φνξέα 
Γηελέξγεηαο. 
  Ο πξνκεζεπηήο νξίδεη εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα 
ππνγξάςεη ηε χκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη λα ελεξγεί θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
χκβαζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα νξηζηεί θαη αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο 
αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ή /θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 
αλαθέξεηαη γξαπηά ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή έγθξηζε απηήο. 
  Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο ηνπ πξνκεζεπηνχ είλαη κεηαμχ 
άιισλ εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη 
κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε  θαη φπνπ θιεζνχλ, ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο. 
  Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 
  Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, ππφ 
πξνκήζεηα πξντφληνο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη 
ζπλεξγαηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε 
λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα 
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επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα 
ζηειέρε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ 
πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν θνξέαο δηελέξγεηαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα 
πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  
  Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ 
ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο. 
  Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηνλ 
θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ 
ηελ έλσζε/θνηλνπξαμία ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Φνξέα 
Γηελέξγεηαο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ 
ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ 
ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο 
κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο Πξνκήζεηαο. 
  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο 
αληθαλφηεηαο ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο 
χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  
  ηελ σο άλσ πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ακειιεηί λα ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά εγγξάθσο ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα 
δηελέξγεηαο νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο 
έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε πινπνηείηαη απφ ηα ινηπά κέιε ζην ζχλνιφ ηεο θαη 
εμαθνινπζεί λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ θνξέα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πεξί ηεο δπλαηφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ 
ηα ελαπνκείλαληα κέιε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν. 
  Δθφζνλ ν θνξέαο δηελέξγεηαο απνθαζίζεη ζρεηηθά φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ 
επαξθνχλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε ν πξνκεζεπηήο 
έλσζε/θνηλνπξαμία νθείιεη λα πξνηείλεη αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ 
απνρσξνχληνο κέινπο. Ζ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ζηα 
νπνία ν αληηθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηελ ελ γέλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απνρσξνχληνο 
κέινπο. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εγθξίλεη κε Απφθαζή ηεο ηελ αληηθαηάζηαζε 
απηή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξφηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθαηαζηάηε δελ γίλεη 
απνδεθηή, ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
Αλάδνρν έλσζε /θνηλνπξαμία έθπησην.  
 
ΑΡΘΡΟ 22.  Πληπυμή – Κπαηήζειρ 
 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο είλαη κεηά απφ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη 
εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

α) Σηκνιφγην παξνρήο πξντφλησλ 
β) Πξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξντφλησλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο  

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

2. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν.       
2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο 

3. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ 
κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ 
(ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, 
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αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο 
θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη 
αθφινπζεο. Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ, άξζξν 22 Π.Γ. 
422/1981): 1,50%. Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Γ.Τ.6.α) Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-09 
Κ.Τ.Α.):2%. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο θξάηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 
20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943 θξαηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/1994 & Ν.2286/95 & 3580/2007. Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε 
0,10% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

4. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. 
Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ. 

5. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  
6. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα 

παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, 
αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ  έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη 
πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε 
αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

7. Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηνλ θνξέα 
δηελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο 
ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ (“projectleader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην 
ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα 
ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο 
πξνκήζεηαο. Ο Φνξέαο Γηελέξγεηαο δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα 
θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ‟ 
νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο.   

 
ΑΡΘΡΟ 23. Τπεπγολαβία 
 
1. Ο πξνκεζεπηήο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε 
αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. 

2. Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ 
θαη ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, 
παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

4. Ο πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ‟ φζνλ ν 
λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

5. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή 
άδεηα ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε 
ηαπηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
καδί κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηνπ πξνκεζεπηνχ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

6. Ο θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηελ 
αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο (πξνκήζεηαο), ν δε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 
αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα 
ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. 

7. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θέξεη 
απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο. 
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ΑΡΘΡΟ 24. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΙΓΗ-ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΣΟΤ 
 
 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 ρσξίο ηελ 
αλσηέξσ δήισζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 
νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, 
ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο 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. 

Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ 
δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη  σο απαξάδεθηε θαη φηαλ 
ζηελ επηρεηξεκαηηθή  κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη 
επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη 
ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη‟ εμαίξεζε, πξηλ 
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 
ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν 
αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή ηεο 
ππεχζπλεο δήισζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.1 θαη 5.2 ή 5.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή. Καηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε 
ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηελ θήξπμε απηνχ έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 

Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα 
κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο 
ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε 
θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 
πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηη δηαηάμεηο ηεο ΓΤ7/νηθ. 
2480 «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ζηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 
1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά 
αλσηέξαο βίαο. 

2. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 
3. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  
Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
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Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 
Πιεκκχξα. 
εηζκφο.  
Πφιεκνο.  
Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

4. Ο πξνκεζεπηήο επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ 
ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνο 
ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» κε έγγξαθφ ηνπ θαη λα επηθαιεζζεί ηνπο 
ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

5. Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ 
επηθαιείηαη ν πξνκεζεπηήο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε 
θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 26. Ποινικέρ Ρήηπερ-Δκπηϊζειρ 
 
1. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

34 παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
2. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν πξνκεζεπηήο 

απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαζέηνληνο 
ή ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο. 

3. Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ηνλ θνξέα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ αδεκίσο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27. Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Γιαιηηζία 
 
1.  Ο πξνκεζεπηήο θαη ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ 

θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

2.  Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε 
δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β  ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΥΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΑΡΘΡΟ  1. Σεσνική Πποζθοπά 
 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν 
 

Μέπορ Α. ςνοπηική Πεπιγπαθή 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηε παξνχζα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Πποζθοπά 
1. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά ην πνζφ ηεο 

πξνζθνξάο, ν ΦΠΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο. 
2. Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο (ζηελ έληππε πξνζθνξά). 
3. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Ζ επζχλε φκσο, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 
αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ   ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
ΑΡΘΡΟ.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Ανηικείμενο ηηρ διακήπςξηρ είναι η ππομήθεια Πποφψνηυν Απηοποιίαρ  
για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Νοζοκομείος Υίος «κςλίηζειο». 
 

    ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Άξηνο Κηινχ             (3.550 θ.) 
2.  Φσκάθηα άληνπηηο κε ζηξνγγπιά 120 γξακκαξίσλ (14.500 ηεκ.) 
 
 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
    
 
                                       α/α ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ 
         
      

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΗ 

   ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΟΤ (ΑΡΗΘΜΟ-    
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) 

Αξηζκφο 
Δίδνπο 

Δίδνο 
Αγαζνχ 

Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο 
(ζχκθσλα κε ην 
Κεθάιαην Γ) 

Πνζφηεηα 

1.    

2.    

3.    

4.    

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΟΤ  
 
ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟ: 
 
 

Αξηζκφο 
Δίδνπο 

Δίδνο 
Αγαζνχ 

Σηκή 
κνλάδαο 
(ρσξίο 
ΦΠΑ) 
Αξηζκεηηθψο 

Σηκή 
κνλάδαο (κε 
ΦΠΑ) 
Αξηζκεηηθψο 

Πνζφηεηα πλνιηθφ 
Κφζηνο 
Αξηζκεηηθψο 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 
Οινγξάθσο  

       

 πλνιηθφ  
Κφζηνο 
(Υσξίο 
ΦΠΑ) 

     

 ΦΠΑ      

 χλνιν 
κε ΦΠΑ 

     

 
 
 
 

………….., ……/…../…. 
 

Γηα ην δηαγσληδφκελν 
 
 
 

  (Ολνκ/κν- Τπνγξαθή) 
 
 
 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
1.Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε 

λα βεβαησζεί γηα ηε δπλαηφηεηα απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φζα δεηνχληαη κε ηε 
δηαθήξπμε. 

2. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ζπλνδεχεη ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά  ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

3. Οη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζε θάπνηνλ απφ απηνχο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 
 
 
 
Τπψδειγμα Δγγωηζηρ ςμμεηοσήρ 

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΤΡΩ 
 

Δθδφηεο:           
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         
Πξνο ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην»,  
Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ,  νδφο Έιελαο Βεληδέινπ 2, Σ.Κ. 82100, Υίνο. 

Δγγωηζη μαρ ςπ’ απιθμψν   για εςπϊ    
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ   επξψ ππέξ ηεο 
Δηαηξείαο   , νδφο   , αξηζκφο    (ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ππέξ ησλ εηαηξηψλ 
(1)    ,(2)  , θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο   δηα ηελ παξνρή πξνκήζεηαο εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ  
………………….κε ηελ ππ‟ αξηζκ.   Γηαθήξπμε. 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ    (Ο σπόνορ ιζσύορ ππέπει να είναι μεγαλύηεπορ ηοςλάσιζηον ένα 
(1)  μήνα ηος σπόνος ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ, όπωρ ζσεηικά αναθέπεηαι ζηη διακήπςξη) 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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Τπψδειγμα Δγγωηζηρ Καλήρ Δκηέλεζηρ 

 
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Δθδφηεο:           
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         
Πξνο ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο,  
Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ,   νδφο……… αξ.     6, Σ.Κ. …………., Πφιε……. 
 

Δγγωηζη μαρ ςπ’ απιθμψν     για εςπϊ    
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ   , νδφο  , αξηζκφο 
 , ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ‟  αξ. …………..ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ 
αλάζεζε   , ζπλνιηθήο αμίαο  , θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε 
απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 10% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ………. ηνπ ………………... Πνζνχ     
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα    παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε 
πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1)  , 2)    αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο 
θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο 
Πξνκεζεπηψλ) θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ 
ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε 
απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε 
πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

 

 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ  
 
 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  
 

ΚΑΙ 
 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «……………………………………………...»  
 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ  ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ .......................................................................................................................  

 

1.ΑΡΘΡΟ 1
ν
: Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο .............................................................................................  

2.ΑΡΘΡΟ 2
ν
: Ακνηβή – Σίκεκα –  Σξφπνο πιεξσκήο – Κξαηήζεηο ....................................................  

3.ΑΡΘΡΟ 3
 Ο

 : Υξφλνο, Σφπνο θαη Σξφπνο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβή .............................................  

4.ΑΡΘΡΟ 4ν : Τπνρξεψζεηο θαη Δπζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή ................................................................  

5.ΑΡΘΡΟ 5
ν
: Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο (Δγγπήζεηο) .........................................................................  

6.ΑΡΘΡΟ 6
ν
: Δθρσξήζεηο-Μεηαβηβάζεηο .............................................................................................  

7.ΆΡΘΡΟ 7
ν
 : Λχζε – Καηαγγειία ηεο χκβαζεο – Έθπησζε πξνκεζεπηή .......................................  

8.ΆΡΘΡΟ 8
Ο
 : Αλσηέξα Βία .............................................................................................  

9.ΆΡΘΡΟ 9
ν
 : Σίκεκα- Σξφπνο πιεξσκήο ..........................................................................  

10.ΆΡΘΡΟ 10
ν
 : Δηδηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο Δ.Π.Τ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ .....................................  

11.ΆΡΘΡΟ 11
ν
 : Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο ....................................................................................  

12.ΑΡΘΡΟ 12
ν
: Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ ................................................................  

13.ΆΡΘΡΟ 13
ν
: Θέζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζε ηζρχ ....................................................................  

14.ΆΡΘΡΟ 14
ν
 : Λνηπνί Όξνη ...............................................................................................................  
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…………. 
 Τ Μ Β Α  Η 

 
 
 ηελ Υίν ζήκεξα ηελ  …………κεηαμχ: 

Αθελφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», πνπ εδξεχεη ζηελ Υίν  ΑΦΜ 999094381 θαη Γ.Ο.Τ. Υίνπ 

θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ, 

……………………………………, 

 Καη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ………………………………….   και ηο διακπιηικψ ηίηλο 
………………………. κε ΑΦΜ …………….. ηεο Γ.Ο.Τ. …………………. (ζην εμήο θαινχκελε «ππομηθεςηήρ») 
πνπ εδξεχεη ……………… (νδφο ………………………., Σ.Κ. ………….) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ πξψηε 
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ………………………………., θάηνηθν ……………, νδφο ……………, κε ΑΓΣ 
…………….. 
Καη αθνχ έιαβαλ ππφςε φηη: 
………………………… 
………………………………………… 
Χο πξνκεζεπηήο γηα ηελ πξνκήζεηα ……………. 
 
 
αλεδείρζε δπλάκεη ηνπ ππ‟ αξ. …………….. πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη ηεο ππ‟ αξ. 
……………….. θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ κε ηελ νπνία θαηεθπξψζε νξηζηηθψο ε 
πξνκήζεηα …………, ε εηαηξεία ……………………… 
 
Καηφπηλ ηνχηνπ ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ππφ ηελ εθηεζείζα σο άλσ ηδηφηεηα ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ Πξνκεζεπηή 
θαη αλαιακβάλεη απηφο ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνκήζεηαο ζην Ννζνθνκείν Υίνπ ησλ ……………………. ζχκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

α/α ΔΙΓΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

 
1 

  
 

 
 

 
 

 
ΤΝΟΛΟ: ……………………… 
 
Όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο …………………….ε νπνία 
θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο, κε ηελ αλαθεξφκελε ηηκή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο 
ηελ νπνία αλεπηθχιαθηα δέρεηαη ν Πξνκεζεπηήο. 
 
 
 Ήδε κε ηελ παξνχζα ε πξψηε ζπκβαιιφκελε,  αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε εηαηξεία 
……………………………..…….(θαινχκελε ζην εμήο «ν πξνκεζεπηήο») θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 
εηδψλ…………………. πνπ ηεο θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
: Ανηικείμενο ηηρ ωμβαζηρ 

 
 Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην», 
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Σίμημα –  Σπψπορ πληπυμήρ – Κπαηήζειρ 

 
Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ………………………………… επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
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Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαηά 
κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά κήλα πνπ 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη κεηά απφ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ 
απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

α) Σηκνιφγην πψιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα παξαιαβή πξνεγνχκελνπ κήλα 

β) Πξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξντφλησλ κελφο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο  

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 θφξνο 
εηζνδήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ 
Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα 
γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ 
(ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο 
Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη 
απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο Πξνκήζεηαο εηδψλ 
αγγεηνπιαζηηθήο-αγγεηνγξαθίαο πνπ  έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 
ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα 
ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ (“projectleader”). 
Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ 
ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο Πξνκήζεηαο εηδψλ 
αγγεηνπιαζηηθήο αγγεηνγξαθίαο. Σν Ννζνθνκείν δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα 
κέιε ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο.   
  
 
ΑΡΘΡΟ 3

Ο
 : Υπψνορ, Σψπορ και Σπψπορ Παπάδοζηρ και Παπαλαβήρ 

   
 Ζ πξνκήζεηα, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, 
ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
 Ζ παξάδνζε πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 
 Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα παξαδνζεί ζηα θηίξηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» 
πνπ ζηεγάδνληαη νη ελδηαθεξφκελεο Τπεξεζίεο ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 
 
  Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε 
θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

Δπηπιένλ, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή 
άιιν θαηάιιειν έληππν κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν 
ηερληθφ έγγξαθν ή βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο 
πξνκήζεηαο θαζψο θαη λα ελεκεξψζεη ζπκπιεξψλνληαο ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε ηνλ ζεηξηαθφ 
αξηζκφ (serial number), ησλ αλαιπηψλ ξνπηίλαο θαη εθεκεξίαο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί 
αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία), ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο 
θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπο (εθφζνλ ηνχην 
πξνβιέπεηαη απφ φξν ηεο δηαθήξπμεο ή θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Τπεξεζία) θαη ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ 
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κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο 
εκέξεο παξαζηεί αλαγθαίν.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
 : Τποσπεϊζειρ και Δςθωνερ ηος ππομηθεςηή 

  
 Ο Πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. 
  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5

ο
: Δγγωηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

 
 Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ν 
πξνκεζεπηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζηνλ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην». ηελ ππ‟ αξηζ. 
……………..………………..εγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ωμβαζηρ, η οποία καλωπηει ζε εςπϊ 
ποζοζηψ 5% ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηηρ παπεσψμενηρ ππομήθειαρ πος ηος καηακςπϊθηκε 
συπίρ Φ.Π.Α. με απεπιψπιζηο σπψνο ιζσωορ, ήηοι ποζοω ……………………………...απηή ζα επηζηξαθεί κεηά 
ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 Πέξα απφ ηελ θαηάπησζε  ηεο εγγχεζεο δηθαηνχηαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» ζε 
πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο σο έθπησηνπ λα αμηψζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο 
ζεηηθήο ή απνζεηηθήο πνπ απηφ ππέζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
: Δκσυπήζειρ-Μεηαβιβάζειρ 

  
 Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο.  
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 7

ο
: Λωζη – Καηαγγελία ηηρ ωμβαζηρ – Έκπηυζη Ππομηθεςηή 

  
 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη έλα (1) έηνο κεηά. 
 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε 
παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
(α) αλ ν πξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, 
παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
(β) αλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, 
(γ) αλ ν πξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε ζχκβαζε, 
(δ) αλ ν πξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 
(ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 
ηνπ. 
 
ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
  
 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Πξνκεζεπηή ζε 
φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο– μεηά απψ μηνιαία 
πποειδοποίηζή ηος – αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νη φξνη θαη νη 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ 
επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ 
αίηεζή ηνπ)ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 
δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 
γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 
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ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34, παξ. 5 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007). 

ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε 
θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 
118/2007). 
 
  Ο θνξέαο δηελέξγεηαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
  Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο  ζχκθσλα 
κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα 
θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
 Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
 Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε 
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε αλψηεξε βία.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 8

Ο
: Ανυηέπα Βία 

 
 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηελ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 
Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  
Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 
Πιεκκχξα. 
εηζκφο.  
Πφιεκνο.  
Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 Ο πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνο ην Ννζνθνκείν κε έγγξαθφ ηνπ θαη 
λα επηθαιεζζεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ 
επηθαιείηαη ν πξνκεζεπηήο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 
ΆΡΘΡΟ  9

ο
   . Σίμημα- Σπψπορ πληπυμήρ  

1 Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, ηπρφλ εξγαζίεο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο 
ηνπ Πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………. επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ. 
2 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 πξνζδηνξίδνληαη 
αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 
3. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α Κ.Π.Γ.) 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. 
4. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
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5. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
.5.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ 
είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
θ.ιπ.). 
.5.2. 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. 
6.Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003  
7. 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 ηε 
ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 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.ιπ.). 
8. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ραξηνζήκαλζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο 
επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Οη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ. 
9. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 
2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 
10. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
11. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
: Διδικέρ Τποσπεϊζειρ ηος Νοζοκομείος  

 
Πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ηηο εμήο εηδηθέο ππνρξεψζεηο, σο 

πξνο φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ: 
α) Να κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθφ. 
β) Να πξνθπιάζζνπλ ηα είδε απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ππαιιήισλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ ή ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (πγξαζία, ζθφλε, ππεξβνιηθή δέζηε θ.ιπ.). 
γ) Να γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Πξνκεζεπηή νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο , ρσξίο 
λα πξνβαίλνπλ κνλνκεξψο ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε – παξέκβαζε θ.ιπ., παξά κφλνλ έπεηηα απφ 
πξνεγνχκελε ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ11

ο
: Σποποποίηζη ηηρ ωμβαζηρ 

 
 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη‟ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οπνηαδήπνηε 
φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη 
απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, απνθιεηφκελεο 
ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12

ο
: Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Δπίλςζη Γιαθοπϊν 

 
 Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 
 ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» θαη ν πξνκεζεπηήο 
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
 ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά 
Γηθαζηήξηα. 
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ΆΡΘΡΟ 13

ο
: Θέζη ηηρ παποωζαρ ωμβαζηρ ζε ιζσω 

 
      Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 
κέξε. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 14

ο
: Λοιποί Όποι 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ 
αλεμαηξέησο απηή έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ‟ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν 
εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη 
κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

3. Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ 
φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

4. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηαθνπεί ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην βξίζθεηαη, εθφζνλ ε ΔΠΤ πξνθεξχμεη ζρεηηθνχο 
αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη αλσηέξσ ζρεηηθνί δηαγσληζκνί νινθιεξσζνχλ απφ ηηο ΤΠΔ νη 
αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα δηαθνπνχλ φηαλ ππνγξαθνχλ νη ζπκβάζεηο πνπ πξνθχςνπλ απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε ΔΠΤ. 

 
 Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη αθνχ 

δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ απηά, ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζην Γεληθφ 
Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» θαη ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 
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