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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡ ΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Α.Α.) 

 

Δπσλπκέα ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 

Πφιε ΥΗΟ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 82132 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS EL 413 

ΣειΫθσλν 2271350258 

Φαμ 22710-44311 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν  promithion@xioshosp.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.xioshosp.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» εέλαη ΝΠΓΓ θαη 

αλάθεη ζην Τπνπξγεέν Τγεέαο.  

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ε παξνρά Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

ΔθαξκνζηΫν εζληθφ δέθαην  εέλαη ην Διιεληθφ.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ 

ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www.xioshosp.gr θαη κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζηελ δηεχζπλζε : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr 

δ) H ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα απαηηεέ ηελ ρξάζε εξγαιεέσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ εέλαη γεληθψο 

δηαζΫζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεέα θαη 

ζπζθεπΫο εέλαη δπλαηά ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 3 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

H δαπΪλε γηα ηελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 

2017, 

κε ΚΑΔ 1359 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε πξνκάζεηα πζθεπψλ Αλνζνινγηθψλ Αλαιχζεσλ 

(ΑλνζνινγηθΫο εμεηΪζεηο)  κε ζπλνδό εμνπιηζκό γηα ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο  άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο –ηηκήο. 

Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ αλΫξρεηαη ζπλνιηθΪ ζην χςνο ησλ 174.436,23  € 

ρσξίο ΦΠΑ θαη 204.090,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 17% , ηα νπνέα ζα θαιχςνπλ ηηο 

αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ελφο Ϋηνπο. 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε  θαηαηΪζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ (CPV) 33127000-6 θαη πεξηιακβΪλνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η (Αληηθεέκελν ζχκβαζεο & 

ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο Δηδψλ – Πνζφηεηεο). Οη αλαθεξφκελεο ζην ΠαξΪξηεκα πνζφηεηεο εέλαη 

ελδεηθηηθΫο θαη δχλαηαη λα απμνκεησζνχλ ζε ζπλΪξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο.  

Δπηζεκαέλεηαη φηη πξνζθνξΫο επηηξΫπεηαη λα ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκάζεηα 

εηδψλ Γελ επηηξΫπνληαη πξνζθνξΫο γηα κΫξνο ησλ ππφ  πξνκάζεηα εηδψλ ά γηα κΫξνο ησλ 

ελδεηθηηθψλ πνζνηάησλ ηνπο. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ αλαισζέκσλ  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα φπσο ηζρχεη θαη ηηο 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

 Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1, 

 Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 

 Σνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
 Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
 Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

 Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 
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 Σνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 
 Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Δθεκεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο” 

 Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
 Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 
 Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”, 
 Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, 

 Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 

 Σεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ» 

 Σεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), 

 Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 
δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 

 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 
Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη 
ζάκεξα. 

 Σνλ Ν. 3918/2011 (Ϊξζξα 13,14) (Α΄ 31) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη 
Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

 Σνλ Ν.3846/2010 (Ϊξζξν 24) «Δγγπάζεηο γηα ηελ εξγαζηαθά αζθΪιεηα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 
 Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 
 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη 
ζάκεξα. 

 Σνλ Ν. 3918/2011 (Ϊξζξα 13,14) (Α΄ 31) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη 
Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

 Σν ΦΔΚ 3261/4.12.2014 ηεχρνο Β΄πεξέ εγθξέζεσο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014 
 Σελ Ϋγθξηζε δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ αξ.13/30-7-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. 
 Σελ Ϋγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηελ αξ. 21/30-12-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. 
 Σελ κε αξ. 145/14-3-2017απφθαζε Γηνηθεηά, πεξέ νξηζκνχ επηηξνπάο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ 

 

Σσλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ 
πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο 
θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ 
δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

1. Ζ Ϋλαξμε ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 21/06/2017 θαη ώξα 8:00π.κ. 

2. Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ εέλαη ε 26/06/2017 θαη ώξα 12:00 κ.κ. 

3. Ζ δηαδηθαζέα ηεο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο 
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Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο, ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ.  

4. ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο αλσηΫξσ θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ, άηνη 

26/6/2017 θαη ώξα 12:00 κ.κδελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. Ο 

ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 6 ηεο Π1/2390/16.10.2013 «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)».  

5. ΠξνζθνξΫο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ά ζα πεξηΫιζνπλ ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζε Ϋληππε κνξθά 

ρσξέο λα Ϋρεη πξνεγεζεέ ππνβνιά ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ζην ΔΖΓΖ, δελ απνζθξαγέδνληαη 

θαη επηζηξΫθνληαη ζηνπο απνζηνιεέο ηνπο, ζεσξνχκελεο σο νπδΫπνηε ππνβιεζεέζεο.   

6. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκΫλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα 

(Δ..Ζ.Γ.Ζ.. – Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα 

εγγξαθάο ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013: 

α. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο - ρξάζηεο αηηνχληαη κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο ηελ εγγξαθά ηνπο ζε απηφ 

παξΫρνληαο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξάζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμάο: 

(1) Όζνη απφ ηνπο αλσηΫξσ δηαζΫηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο)πνπ απηνέ 

θαηΫρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ. 

Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηνηρεέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ θαη πξνζηαζέαο θαηαλαισηά (ΓΓΔΚΠΚ) ηνπ 

Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΠΟΑΣ). 

(2) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο – ρξάζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο νη νπνένη δελ 

δηαζΫηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη 

κε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ πνπ θαηΫρνπλ απφ ην αληέζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γέλεη ε 

ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ηεο 

ΓΓΔΚΠΚ ηνπ ΤΠΟΑΣ. 

(3) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο – ρξάζηεο ηξέησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη αλΪινγα, απφ ηε ΓΓΔ απνζηΫιινληαο: 

(α) Δέηε Τπεχζπλε Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε κε επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ 

ειιεληθά. 

(β) Δέηε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθά αξρεένπ .pdf κε επέζεκε κεηΪθξαζε 

ζηελ ειιεληθά, ησλ επαγγεικαηηθψλ ά εκπνξηθψλ κεηξψσλ φπσο απηΪ πξνζδηνξέδνληαη ζην 

ΠαξΪξηεκα XΗ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α‟ ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

φξνπο ζην θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηα νπνέα λα δειψλεηαη / 

απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθά ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζέκσλ εκεξψλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν ά αθξηβΫο αληέγξαθν) ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζέα. 

β. Σν αέηεκα εγγξαθάο ππνβΪιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςάθηνπο ρξάζηεο ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο. 
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γ. Ο ππνςάθηνο ρξάζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ά κΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ 

ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο ηνπ. Δθφζνλ ην αέηεκα εγγξαθάο εγθξηζεέ, 

ιακβΪλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνέεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκΫλνο ρξάζηεο θαη πξνβαέλεη ζηελ 

ελεξγνπνέεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

7. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθΫο 

απαληάζεηο εθ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

8. H ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ γέλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνένο εμ απηνχ θαη 

κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεέ δηθαέσκα απνδεκέσζεο γηα δαπΪλεο ζρεηηθΫο κε ηε ζχληαμε θαη 

ππνβνιά ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε. 

9. Δθφζνλ Ϋρνπλ δεηεζεέ εγθαέξσο, ζα παξαζρεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 67 ηνπ λ.4412/16. Σν Ννζνθνκεέν κπνξεέ λα παξΪζρεη ηηο αλσηΫξσ 

πιεξνθνξέεο ζπγθεληξσηηθΪ επέ φισλ ησλ ππνβιεζΫλησλ αηηεκΪησλ  

10. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ά ππεχζπλεο δειψζεηο ά βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ππνβΪιινληαη θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθνξΫο θ.ι.π.) ά/θαη θαηΪ ηελ 

ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δελ ρξεηΪδεηαη λα θΫξνπλ ζεψξεζε γλεζένπ 

ππνγξαθάο, θαη πξΫπεη λα ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνπο Ϋρνληεο ππνρξΫσζε πξνο ηνχην, άηνη 

απφ ην έδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ ά φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεέα απφ 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηάο. 

11. Σν λνζνθνκεέν  δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθά αλΪζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζΫζεη ά φρη, 

λα καηαηψζεη ά λα αλαβΪιεη ά λα επαλαιΪβεη ηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα, ρσξέο νπδεκέα ππνρξΫσζε 

θαηαβνιάο ακνηβάο ά απνδεκέσζεο ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο. 

12. Ο πξνζθΫξνληεο, εθφζνλ δελ αζθάζνπλ εκπξνζΫζκσο Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο 

ά απηά Ϋρεη απνξξηθζεέ, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ά κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζΫσο 

ά εκκΫζσο, ηνπο φξνπο απηνχο.  

13. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξΪθνληαη ζηε Γηαθάξπμε θαη ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο, 

θαζνξέδνπλ ηηο επηκΫξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκΫλσλ-παξφρσλ. Γηα ζΫκαηα κε ιεπηνκεξψο 

αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθάξπμε θαη ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαέζην πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (λνκνζεηάκαηα, Τ.Α. Κ.Τ.Α. θιπ) φζν θαη 

απφ ηελ λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη ηε ιεηηνπξγέα θαη ηε δηαδηθαζέα πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΤ φπσο ηζρχεη 

θΪζε θνξΪ. Θεσξεέηαη φηη νη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξέδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ πιαηζένπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ΪγλνηΪ ηνπ. 

14. Δπηζεκαέλεηαη φηη απαηηνχκελα ζηνηρεέα/Ϋγγξαθα/δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα ππνβΪιινληαη ζε 

Ϋληππε κνξθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε θαη ηα Παξαξηάκαηα απηάο, 

πξνζθνκέδνληαη κε νπνηνδάπνηε ηξφπν (πξνζσπηθΪ, ηαρπδξνκηθΪ ά κε courier) ζηηο εγθαηαζηΪζεηο 

ηνπ Ννζνθνκεένπ  (Γλζε Έιελαο ΒεληδΫινπ 2, ΥΗΟ, Σ.Κ.82132) ζην Σκάκα Γξακκαηεέαο 

(πξσηφθνιιν)  ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ν νπνένο ζα θΫξεη ηηο ελδεέμεηο: 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (επσλπκέα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail) 

«ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ»  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

«ΦΑΚΔΛΟ (π.ρ. ΔΝΣΤΠΧΝ ΓΗΚΑΗΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ) ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3642/10-3-2017 ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 204.090,40€ ΜΔ ΦΠΑ  ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΒΔΛΣΗΣΖ 

ΥΔΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΣΗΜΖ. 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr,  

Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο. 

Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

1 Δθεκεξέδα  ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ  

2 Δθεκεξέδα   ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΚΑΗ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ  

3 Δθεκεξέδα   ΠΟΛΗΣΖ  

Ζ πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο 

παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθάξπμε ζα θαηαρσξεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL)  www.xioshosp.gr  

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα βαξχλεη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο  εέλαη ηα αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα Παξαξηάκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο  

 ην  ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο [ΣΔΤΓ] 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο 

ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

 ην ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), 

κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν 8 εκΫξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ 

εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ 

δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα 

ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα 

παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΫα Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα 

πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα  

Σπρφλ ελζηΪζεηο ά πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 

ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ 

εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, ζα εέλαη λφκηκα επηθπξσκΫλα, θαη ε 

κεηΪθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ κπνξεέ λα γέλεη εέηε απφ ηε κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ 

ΤΠ.ΔΞ., εέηε απφ ην αξκφδην πξνμελεέν, εέηε απφ δηθεγφξν θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ, εέηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηά ηεο ρψξαο 

πξνΫιεπζεο, αλ πθέζηαηαη ζηε ρψξα απηά ηΫηνηα ππεξεζέα. 

ΔπηηξΫπεηαη αληέζηνηρα ε θαηΪζεζε νηνπδάπνηε δεκφζηνπ εγγξΪθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

αθνξΪ αιινδαπά Δπηρεέξεζε κε ηε κνξθά επηθπξσκΫλεο θσηνηππέαο πξνεξρφκελεο εέηε απφ ην 

λφκηκν επηθπξσκΫλν Ϋγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελεέν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθΫξνληνο, εέηε απφ ην 

πξσηφηππν Ϋγγξαθν κε ηελ ζθξαγέδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 05-10-

61. Ζ επηθχξσζε απηά πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη απφ δηθεγφξν θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ 

Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ. 

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα - εηαηξηθΪ ά κε - κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα πρ αγγιηθά, γαιιηθά  θ.ι.π. κφλν εθφζνλ 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα 

θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ ηνπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ εκεξνκελέα 

Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο 

αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο 

θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο 

ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, 

ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο (παξ. 4, Ϊξζξνπ 72, λ.4412/16).  

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ 

πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ 

ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ 

απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Ζ Α.Α. 

κπνξεέ λα απαηηάζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά 

κνξθά, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε ζην κΫηξν πνπ ε ζρεηηθά κεηαβνιά εέλαη αλαγθαέα γηα 

ηελ νξζά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο (Ϊξζξν 19 ηνπ λ.4412/16).  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο 

επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
 
 Ϋλαληη ηεο Α.Α. γηα ηελ 

εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ, απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο, χκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ 

πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο, πεξέ θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ ηνπο, Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 

εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη ζε θακέα πεξέπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη  ηεο  

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο σο ιφγνο  απαιιαγάο ηνπ  ελφο  κΫινπο  απφ  ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ Ϊιινπ ά ησλ Ϊιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο χκβαζεο.
 
  

4. ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο εέλαη Έλσζε θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, 

νπνηαδάπνηε απφ ηα ΜΫιε ηεο, εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, 

δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα ΜΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ 

επζχλε νινθιάξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο. Ζ θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο 

ά κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο  ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.  ε 

αξλεηηθά  πεξέπησζε, ν ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε. 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, 

πνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.489 επξψ.  

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ 

Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη κΫρξη 26-1-2018 Ϊιισο ε 

πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ 

ηνλ πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο κεηΪ:  

α) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο πξνζθπγάο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επέ 

αζθεζεέζαο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο 

επ‟ απηψλ, θαη   

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 2.2.3 
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Ϋσο 2.2.8 δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ 

πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο :  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ 

νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο 

ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,  

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε 

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ 

ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά 

εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 

απηάο,  

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, 

φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 

Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ 

ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε 

ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 

νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  

αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ 

θαη‟ ειΪρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 



 

Σελίδα 12 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ 

αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ 

ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε 

κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά 

ηελ εζληθά λνκνζεζέα  ά/θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα 

φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε 

θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο 

2.2.3.3. Γηαηεξεέηαη γηα ιφγνπο αξέζκεζεο. 

 

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζάξηζεο ά 

ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε 

δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά 

εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα 

εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,  

(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο 

απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ 

θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ 
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αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ ακειεέαο 

παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη θαηαιακβΪλεη ηε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.  

2.2.3.5. Απνθιεέεηαη, επέζεο, πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εΪλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

2.2.3.6. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά 

παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. ΠξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη 

ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο 

πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, 

γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ 

Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, 

απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα 

θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ 

Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο 

πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

νηθείν Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο  απαηηεέηαη  λα δηαζΫηνπλ/ δειψλνπλ ειΪρηζην κΫζν 

γεληθφ εηάζην θχθιν εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα  348.000 € (ζπλαξηάζεη ηεο εκεξνκελέαο 
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ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ), θαζψο θαη  αζθαιηζηηθά 

θΪιπςε Ϋλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ πνζνχ  κεγαιχηεξνπ ά έζνπ ησλ 200.000€ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο  

α) λα δηαζΫηνπλ/δειψζνπλ απαξαηηάησο πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ζπζηεκΪησλ πνπ λα 

πεξηιακβΪλεη θαη Γεκφζηα Ννζνθνκεέα, ζηα νπνέα Ϋρεη γέλεη εγθαηΪζηαζά ηνπο ηελ ηειεπηαέα 

ηξηεηέα  

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηα αληέζηνηρα πξφηππα. 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Γηαηεξεέηαη κφλν γηα ηελ αξέζκεζε. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα 

απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ 

παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα 

κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΗΗ ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε 

δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηέδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 15/2016 

(ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά εέλαη  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζην Μέξνο ΙV (Κξηηήξηα Δπηινγήο) ηνπ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 

ζπκπιεξώζνπλ ΜΟΝΟΝ ηελ Δλόηεηα α (Γενική ζνδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής), ρσξίο λα 

ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ ελ ιόγσ Μέξνπο. 

αλαξηεκΫλν ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  - (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο-Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ) 

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο 

ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 

πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά 

ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη  ζην 

ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, 

ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ 

θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο. Ζ ππνρξΫσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο 

Ϊλσ παξΪγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο ΔπηπιΫνλ ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 

ζηελ νπνέα  ζα δειψλνληαη φινη νη Οξγαληζκνέ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνπο νπνένπο νθεέιεη λα 

θαηαβΪιεη εηζθνξΫο  (ζηελ πεξέπησζε εγθαηΪζηαζεο ζηελ ΔιιΪδα αθνξΪ Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο). 

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ 

ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ην Ϋγγξαθν ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα 

αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα 

Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο 

ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 

παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηαηεξεέηαη κφλν γηα ηελ αξέζκεζε 

δ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο 

ηνπ φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ 

εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε 
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εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ 

ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, 

ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. Οη 

εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν 

Δπηκειεηάξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 

νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 

 Αληέγξαθα νηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ/θαηαζηΪζεσλ γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

 Αζθαιηζηάξην πκβφιαην Αζηηθάο Δπζχλεο κε ρξφλν ηζρχνο ηνπιΪρηζηνλ έζν κε ην ρξφλν 

δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεέ, κε ην νπνέν ζα θαιχπηνληαη νη ηπρφλ πιηθΫο 

δεκηΫο ζε εγθαηαζηΪζεηο-θηέξηα-ινηπνχο ρψξνπο-εμνπιηζκφ-Ϋγγξαθα θιπ ά νη ηπρφλ 

ζσκαηηθΫο βιΪβεο πνπ κπνξεέ λα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκεένπ, 

λνζειεπφκελνπο, αζζελεέο, επηζθΫπηεο ά ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην απφ ακΫιεηα, νιηγσξέα ά 

πιεκκειά εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ά/θαη θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο 

πξνζθνκέδνπλ αληέγξαθα ζπκβΪζεσλ ά Ϋγγξαθεο βεβαηψζεηο θαη ινηπΪ ζηνηρεέα Ϋηζη ψζηε λα 

απνδεηθλχεηαη φηη δηαζΫηνπλ πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ζπζηεκΪησλ πνπ λα πεξηιακβΪλεη 

θαη Γεκφζηα Ννζνθνκεέα ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα [άηνη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη πξνκάζεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ (ηδένπ αληηθεηκΫλνπ)]. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ην 

αληέζηνηρν ΗSO. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ 

Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, 

αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά 

κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζά 

ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 

ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα 

ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη 

απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 

Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο 

αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  
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Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα 

παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 

Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 

θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο 

αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο . 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

βΪζεη βΫιηηζηεο ζρΫζεο πνηφηεηαο – ηηκάο, ε νπνέα εθηηκΪηαη βΪζεη ησλ θΪησζη θξηηεξέσλ:  

 

Α ΟΜΑΓΑ  

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ : 70%  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΩΝ 

1.Αλαιπηέο : 

 

 

  α.  Πνηφηεηα , ηερλνινγέα, απφδνζε, ηαρχηεηα, 

αμηνπηζηέα ιεηηνπξγέαο. 

30% 

  β. Απιφηεηα ζην ρεηξηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ 

νξγΪλνπ, χπαξμε ζπζηάκαηνο επηθνηλσλέαο ρεηξηζηά – 

νξγΪλνπ, χπαξμε ζπζηάκαηνο αζθαιεέαο πξνζσπηθνχ 

θαη πεξηβΪιινληνο.  

15% 

2.Αληηδξαζηήξηα:   

   α. Πνηφηεηα θαη πιάξεο ζπκβαηφηεηα κε ηα 

αληέζηνηρα φξγαλα (αλαιπηΫο) αμηνπηζηέα, αθξέβεηα 

επαλαιεςηκφηεηα ησλ απνηειεζκΪησλ. 

15% 

  β. ΓηΪξθεηα ρξάζεσο – ζπλζάθεο ζπληάξεζεο. 5% 

 γ. πζθεπαζέα (θαηαιιειφηεηα-ζεκΪλζεηο) 5% 
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ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 70% 

   

    Β ΟΜΑΓΑ  

  ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ : 30%  

1.Δγγπάζεηο γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε ζε 

αληαιιαθηηθΪ θαη εξγαζέα γηα ηνπο αλαιπηΫο. 
15% 

2.Αμηνπηζηέα αληηπξνζψπνπ ΔιιΪδνο, πξνεγνχκελε 

εκπεηξέα ζηε δηΪζεζε παξφκνησλ αληηδξαζηεξέσλ ζε 

Ϊιια Ννζνθνκεέα. 

15% 

    

ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 30% 

  

  
100%  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Ζ βαζκνιφγεζε θΪζε θξηηεξένπ αμηνιφγεζεο θπκαέλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξέπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμΪλεηαη δε κΫρξη ηνπο 120 

βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θξηηεξένπ.   

ΚΪζε θξηηάξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγεέηαη απηφλνκα κε βΪζε ηα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο.  

Ζ ζηαζκηζκΫλε βαζκνινγέα ηνπ θΪζε θξηηεξένπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκΫξνπο 

ζπληειεζηά βαξχηεηαο επέ ηε βαζκνινγέα ηνπ, ε δε ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο πξνζθνξΪο ζα 

πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκΫλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξέσλ. 

Ζ ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ παξαθΪησ ηχπν :  

U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ 

Κξηηάξηα κε βαζκνινγέα κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (άηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηΪδνπλ 

απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο παξνχζαο) επηθΫξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

ΠιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ εέλαη εθεέλε πνπ παξνπζηΪδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο πξνζθεξζεέζαο ηηκάο  πξνο ηελ βαζκνινγέα ηεο (άηνη απηά ζηελ νπνέα ην Λ εέλαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεέ.  

Λ = 
Πξνζθεξζείζα ηηκή 

Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί  

Γηαηεξεέηαη γηα ηελ αξέζκεζε. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

α. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο  ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο,  γηα ην ζχλνιν 

ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ  
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β. ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο, ά κε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ππνβνιάο ά θαηΪ παξΫθθιηζε ησλ 

απαηηάζεσλ ηεο Γηαθάξπμεο ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ 

ζπκκεηνράο-Σερληθά πξνζθνξΪ» θαη ηνπ ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

γ. Ζ εθ παξαδξνκάο ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζηνλ θΪθειν 

«ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο – Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη αληέζηξνθα, δελ αλαγλσξέδεηαη θαη δελ 

ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηΫξσλ θαη νδεγεέ ππνρξεσηηθΪ ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

δ. Γηα λα ζεσξεζνχλ Ϋγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθΪ, πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε ηζρχ θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαηαιεθηηθάο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.  

ε. Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξΫπεη λα εέλαη ζπληαγκΫλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά λα ζπλνδεχνληαη απφ 

επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα (λ.4412/16 Ϊξζξν 92). 

ζη. Οη ππνςάθηνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δχλαηαη πξνζθιεζνχλ, εγγξΪθσο απφ ηνλ ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο, γηα παξνρά δηεπθξηλάζεσλ ά ζπκπιάξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιιεη. Ζ ελ 

ιφγσ ζπκπιάξσζε ά δηεπθξέληζε δελ επηηξΫπεηαη λα Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ηελ κεηαγελΫζηεξε 

αληηθαηΪζηαζε ά ππνβνιά εγγξΪθσλ πξνθεηκΫλνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθάξπμεο. Δλ  ιφγσ δηεπθξηλάζεηο ά ζπκπιεξψζεηο (δηνξζψζεηο ηππηθψλ ιαζψλ ά άζζνλνο 

ζεκαζέαο παξαιεέςεσλ ησλ πξνζθνξψλ), γέλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 102 ηνπ 

Ν. 4412/06. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ά Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο πξνζθνξΫο 

δελ ρξεηΪδεηαη λα θΫξνπλ ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, θαη πξΫπεη λα ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ 

ηνπο Ϋρνληεο ππνρξΫσζε πξνο ηνχην, άηνη απφ ην έδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηΫρεη ζην 

δηαγσληζκφ ά φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεέα απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηάο. ΔπηπιΫνλ, απαηηεέηαη, 

επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, λα θΫξνπλ εκεξνκελέα ηαπηφζεκε κε απηά ηεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο ηνπο, 

ε νπνέα λα εέλαη εληφο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ (Ν. 4250/14). 

ε. Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο ά αληηπξνζθνξΫο θαη ζε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο 

απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο, ν νπνένο ζα ππνβΪιιεη ηΫηνηαο θχζεο 

πξνηΪζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακέα πεξέπησζε λα δηακαξηπξεζεέ ά λα επηθαιεζηεέ ιφγνπο 

πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηΪζεσλ απηψλ. 

ζ. ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο ζηελ πξνζθνξΪ, απφ ππνςάθην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζηνηρεέσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο Ϊιινπο 

δηαγσληδφκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληΪ ηνπ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο νθεέιεη λα 

ζεκεηψλεη επ' απηψλ κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ πζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα. ε αληέζεηε πεξέπησζε, δχλαληαη λα 

ιακβΪλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνέ δηαγσληδφκελνη. Ζ Α.Α. δελ απνθαιχπηεη 

πιεξνθνξέεο πνπ ηεο Ϋρνπλ δηαβηβΪζεη νη πξνζθΫξνληεο θαη ηηο νπνέεο Ϋρνπλ ραξαθηεξέζεη σο 

εκπηζηεπηηθΫο. Οη πιεξνθνξέεο απηΫο αθνξνχλ, ηδέσο, ηα ηερληθΪ ά εκπνξηθΪ απφξξεηα θαη ηηο 

εκπηζηεπηηθΫο πηπρΫο ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη 

πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά 

ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. Γελ  ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

(Ν. 4412/16 Ϊξζξν 21). 

η. Γελ απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε εγγξΪθσλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά, ηα νπνέα θΫξνπλ ςεθηαθά 

ππνγξαθά θαη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ ζην χζηεκα.  

ηα. Έληππα δηθαηνινγεηηθΪ-πξνζθνξΫο πνπ πεξηΫξρνληαη ζην Ννζνθνκεέν κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, 

πξηλ απφ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ά ηνλ πξνθαζνξηζκΫλν ρξφλν, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ 
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παξαδέδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξν ηεο εθπλνάο ηεο 

πξνζεζκέαο πνπ θαζνξέδεηαη απφ ηε Γηαθάξπμε, πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδέ κε ηηο Ϊιιεο 

πνπ θαηαηέζεληαη θαηΪ ηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα (Ν.4412/16 Ϊξζξν 96). 

ηβ. Έληππα δηθαηνινγεηηθΪ-πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ά πεξηΫξρνληαη ζην Ννζνθνκεέν κε 

νπνηνδάπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξΫθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηΫο ρσξέο λα απνζθξαγέδνληαη 

(Ν.4412/16 Ϊξζξν 96). 

ηγ. Σα Ϋληππα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ινηπΪ ζηνηρεέα δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, 

πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο ά Ϊιινπ εέδνπο αιινηψζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε 

δηφξζσζε ά πξνζζάθε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε απφ ηνλ 

πξνζθΫξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν, κνλνγξΪθεη 

θαη ζθξαγέδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ά πξνζζάθε. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ ζ' απηά 

δηνξζψζεηο νη νπνέεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθά θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ. 

ηδ. Οη Ϋληππεο πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη θαη κνλνγξΪθνληαη αλΪ θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα  

ά ζε πεξέπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. (Ν. 4412/16 Ϊξζξν 96).  

ηε. ΑλαθνξηθΪ κε ην ζΫκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρεέσλ ηεο πξνζθνξΪο, 

ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14). Τπνβαιιφκελα κε ηελ 

πξνζθνξΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα .pdf ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξΪθσλ πνπ δελ 

εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιακβΪλνληαη σο ππνβιεζΫληα απιΪ 

θσηναληέγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρά ηνπο ά κε εμεηΪδνληαη κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 

ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ η.Α΄74/26-03-14). Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε ππνβιεζΫληα ηΫηνηα ζηνηρεέα 

δηελεξγεέηαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ Τπεξεζέα δεηγκαηνιεπηηθφο 

Ϋιεγρνο, πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβσζεέ ε αθξέβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 5%, ηδέσο 

δεηψληαο ηε ζπλδξνκά ησλ ππεξεζηψλ ά θνξΫσλ πνπ εμΫδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπέζησζε φηη 

ππνβιάζεθαλ αιινησκΫλα ζηνηρεέα επηθΫξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 6 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, εθφζνλ ηΫηνηα πξΪμε δελ ηηκσξεέηαη απζηεξφηεξα 

απφ Ϊιιε πνηληθά δηΪηαμε. ε θΪζε ηΫηνηα πεξέπησζε, ε εθδνζεέζα βΪζεη ησλ ζηνηρεέσλ δηνηθεηηθά 

ά Ϊιιε πξΪμε, αλαθαιεέηαη ακΫζσο.  

ηζη. Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ 

ςεθηαθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε 

θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε 

κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

ηδ. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο θαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ 

απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ  νξζά δηεμαγσγά ηεο (Ν. 4412/16 Ϊξζξν 79). 

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 

δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη 

ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε (Ϊξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθά 

Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)». 
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2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ 

ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 6 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, 

ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά αλαθνέλσζά ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο –Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ 

νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε  «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν  πεξηιακβΪλεηαη ε 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθΪ.  

Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα 

εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο 

εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη 

ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα ην 

ζχζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληα ςεθηαθΪ θαη 

ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη 

ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf] [Δθόζνλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί όξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή pdf  (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηπρόλ ινηπά 

απαηηνύκελα ζηνηρεία), ζύκθσλα κε ηα νηθείεο παξαγξάθνπο θαη ηα ηπρόλ ππνδείγκαηα ηεο 

Γηαθήξπμεο. ηελ πεξέπησζε δηΪζηαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά 

θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ, ππεξηζρχεη ην 

ηειεπηαέν)]   

2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα 

ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ 

ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ νξαηά κε θξππηνγξαθεκΫλε ςεθηαθά ππνγξαθά ζθιεξάο 

απνζάθεπζεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα απνζηΫιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ.  

Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ Α.Α θαη ζε Ϋληππε 

κνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο  πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη 

λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη 
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δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα 

νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα 

Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά 

ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα 

θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε αληέγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ 

ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ,  φηαλ 

απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά 

δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ:  

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. θαη 

απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο δηαθάξπμεο (ΠαξΪξηεκα ΗΗ) 

β) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδεηαη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν) 

εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.  

 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο 

θαη ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην ΠαξΪξηεκα Η 

πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. 

ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε 

θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα. Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ ζα 

πξΫπεη λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη φια 
.
 ηα δηθαηνινγεηηθΪ, ζηνηρεέα, βεβαηψζεηο, δειψζεηο, 

ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξέδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιΪδηα, πηζηνπνηεηηθΪ θιπ) πνπ ηπρφλ 

αλαθΫξνληαη ζηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο. 

ΔπηπιΫνλ, ζα πξΫπεη: 

Α. λα ππνβιεζεέ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ά Γηεπζχλνληα χκβνπιν ά 

Γηαρεηξηζηά θ.ιπ. ά εηδηθΪ εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνέα ζα 

αλαγξΪθεηαη/δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ΣερληθΫο 

ΠξνδηαγξαθΫο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, πεξέ ησλ νπνέσλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, Ϋιαβε πιάξε 

γλψζε θαη απνδΫρεηαη. 

 

Β. λα ππνβιεζεέ Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ά Γηεπζχλνληα χκβνπιν ά 

Γηαρεηξηζηά θ.ιπ. ά εηδηθΪ εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνέα ζα 

αλαγξΪθνληαη/δειψλνληαη ηα εμάο: 

-ε επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο , εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, 

-ε επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηΪζηαζάο ηεο, εθφζνλ δελ ζα θαηαζθεπΪζεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθά ηνπ 

επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα. Δπέζεο, φηη ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ 

επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηελ κνλΪδα θαηαζθεπάο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληη 
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ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά 

ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. 

 

2.4.3.3. 

α. Ο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνέν ζα πξνζθνκέδνληαη ηα 

ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-Σερληθά πξνζθνξΪ» θαη ζε Ϋληππε κνξθά, 

πεξηΫρεη δηαβηβαζηηθφ Ϋγγξαθν ζην νπνέν ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα πξνζθνκηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ζα εέλαη ζπξξακκΫλα θαη αξηζκεκΫλα θαηΪ θχιιν κε ζπλερά αξέζκεζε. 

ε πεξέπησζε πνπ ηα Ϋληππα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγΪινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα (νκνέσο ζε ζθξαγηζκΫλν 

θΪθειν), κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθά Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο ελδεέμεηο 

ηνπ θαθΫινπ. 

β. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο δελ πξΫπεη ζε θακέα πεξέπησζε λα εκθαλέδνληαη 

νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα. Σπρφλ εκθΪληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ιΫμεσλ 

φπσο «δσξεΪ, δσξεΪλ θ.Ϊ.») απνηειεέ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο. 

γ. Σα ηπρφλ ειεθηξνληθΪ ππνβαιιφκελα ηερληθΪ θπιιΪδηα -Ϋληππα, πνπ δχλαηαη λα ππνβΪιινληαη 

ζηελ ειιεληθά ά Ϊιιε γιψζζα (Ν. 4412/16 Ϊξζξν 92), ζα πξΫπεη λα εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν/εθδφηε ηνπο. ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη, επέ 

πνηλά απφξξηςεο, απφ Τπεχζπλε Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, 

ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα ησλ ελ ιφγσ θπιιαδέσλ 

ηαπηέδνληαη κε ηα ζηνηρεέα ησλ ηερληθψλ θπιιαδέσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νέθνπ/εθδφηε ά φηη εέλαη ηα επέζεκα ηερληθΪ θπιιΪδηα (Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νέθνπ/εθδφηε. Σα αλσηΫξσ ηερληθΪ θπιιΪδηα επεηδά εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα εέηε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νέθν, εέηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα βΪζεη ηεο αλσηΫξσ Τ.Γ., εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζάο ηνπο ζε Ϋληππε κνξθά.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ 

2.3.1.   

ηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ ππνςάθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ππνβΪιιεηαη 

ειεθηξνληθΪ επί πνηλή απνξξίςεσο. ηελ ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. 

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεέ λα απνηππσζεέ αλαιπηηθΪ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ν 

πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν ηεο 

νηθνλνκηθάο ηνπ πξνζθνξΪο ζε κνξθά pdf]]. 

 Καζψο ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, Ϋρεη απνηππσζεέ Ϋκκεζα ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ 

ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη ηελ ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ, ζε κνξθά 

pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε.  

Οη ηηκΫο δέλνληαη ζε Δπξψ. 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε ηηκά πνπ ζα εηζαρζεέ ζην ύζηεκα (ΔΗΓΗ) ζα εέλαη ε ζπλνιηθά ηηκά 

ρσξέο Φ.Π.Α. γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ, ελώ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα 

ππνβΪιινπλ νη ππνςάθηνη ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά pdf ζα αλαγξΪθεηαη (ρσξέο θαη κε Φ.Π.Α.) ε ηηκά 

θαη΄εέδνο (αλαιπηηθΪ) θαη ε ζπλνιηθά ηηκά. 

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ 

θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

Δπέζεο ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη  λα θαηαηεζεέ ππεχζπλε δάισζε ςεθηαθΪ 

ππνγεγξακκΫλε φπνπ ζα δειψλεηαη πνηα εέλαη ε ηηκά ηεο ηειεπηαέαο θαηαρψξεζεο ζην 

Παξαηεξεηάξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο αλαθΫξνληαο ηνλ 

ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξένπ. ηελ πεξέπησζε πνπ εέδνο/ε δελ εέλαη θαηαρσξεκΫλν/α ζην 

Παξαηεξεηάξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ζα ππνβιεζεέ ππεχζπλε δάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε φηη δελ 

ππΪξρεη ην εέδνο θαηαρσξεκΫλν ζην παξαηεξεηάξην ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκΫλε εκεξνκελέα ηεο 

ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, κε πνηλή απόξξηςεο.  

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα 6 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ . 

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 

ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ 

αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ 

πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ 

ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ 

αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε 

δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην 

πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 

(ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη 

ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ 
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απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα 

κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο  

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ 

ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε 

θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε 

σο κΫιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ε) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 

αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ» ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1.5 ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο.. 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο», θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

πλνπηηθΪ ε δηαδηθαζέα Ϋρεη σο εμάο: ζε ζπγθεθξηκΫλε ψξα, πνπ θαζνξέδεηαη απφ ηε δηαθάξπμε, 

γέλεηαη απνζθξΪγηζε κφλν ηνπ ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ». Ο ειεθηξνληθφο (ππν)θΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», απνζθξαγέδεηαη 

ειεθηξνληθΪ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ, ζε εκεξνκελέα θαη ψξα 

πνπ ζα γλσζηνπνηεζεέ ζε απηνχο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο κεηΪ ηελ 

αμηνιφγεζε (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ», νη ζπκκεηΫρνληεο 

ζην δηαγσληζκφ ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγέζζεθαλ. Οκνέσο, κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ηνπ (ππν)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά 

ΠξνζθνξΪ», νη πξνζθΫξνληεο ησλ νπνέσλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο απνζθξαγέζζεθαλ, ζα Ϋρνπλ 

ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέζζεθαλ πξνθεηκΫλνπ λα 

ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ. Γηα ηελ απνζθξΪγηζε, νη ζπκκεηΫρνληεο 

ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κάλπκα / εηδνπνέεζε πνπ παξΪγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Σν 

αξκφδην φξγαλν ηνπ ΑλαζΫηνληα ζπληΪζζεη θαη ππνγξΪθεη ηα, θαηΪ πεξέπησζε, πξαθηηθΪ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εθδέδεη ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο επέ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, αλΪ ζηΪδην, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε 

επφκελν ζηΪδην απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ 

ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο 

εκπηζηεπηηθΫο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα 

δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ-Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ  

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. Δηδηθφηεξα: 

α. Σελ εκΫξα θαη ψξα πνπ αλαγξΪθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν 3.1.1 ζα ιΪβεη ρψξα ε 

ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ (ππφ)θαθΫισλ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

θαη νη ζπκκεηΫρνληεο ππνςάθηνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απνθηνχλ πιΫνλ πξφζβαζε γηα ελεκΫξσζε ζην 

πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξΪγηζε νη ζπκκεηΫρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ 

κάλπκα / εηδνπνέεζε πνπ παξΪγεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα. 
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β. ηελ ζπλΫρεηα ηελ έδηα εκεξνκελέα ην αξκφδην φξγαλν ζα απνζθξαγέζεη ηνπο ελζθξΪγηζηνπο 

θαθΫινπο κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» θαη «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» πνπ πεξηΫρνπλ 

ηα ηπρόλ επηκΫξνπο απαηηνχκελα, ζε έληππε κνξθή, δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνέα 

Ϋρνπλ θαηαηεζεέ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ Τπεξεζέα ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο 

δηαθάξπμεο (άηνη, δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα ηα νπνέα ππνβιάζεθαλ ειεθηξνληθΪ αιιΪ δελ 

θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ). Σν αξκφδην φξγαλν ζα 

κνλνγξΪςεη θαη ζα ζθξαγέζεη αλΪ θχιιν ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα απηά δχλαληαη λα παξέζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ, ηα 

κΫιε ηνπ Γ ζε πεξέπησζε ΑΔ ά νη αληέθιεηνέ ηνπο, εθφζνλ Ϋρνπλ δεισζεέ, ά ηξέηα εηδηθΪ 

εμνπζηνδνηεκΫλα πξφζσπα. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη γηα ηξέηα πξφζσπα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο φηη 

εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεέα ά φηη εέλαη κΫιε Γ αλψλπκεο εηαηξεέαο, ζα πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ θαη επέ 

πνηλά απνθιεηζκνχ λα ζπκπεξηιεθζεέ ζηνλ ειεθηξνληθφ θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο πξαθηηθφ ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ ά ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ εμνπζηνδφηεζε, δηα ηεο νπνέαο 

εμνπζηνδνηνχληαη ηα ηξέηα πξφζσπα λα παξεπξέζθνληαη θαηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ Ϋληππσλ 

πξνζθνξψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη εθφζνλ γηα ινγαξηαζκφ θΪπνηνπ πξνζθΫξνληνο παξέζηαηαη 

πξφζσπν απφ ηα σο Ϊλσ, δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξέηα πξφζσπα πνπ ζα δειψζεη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. 

Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ Ϋρνπλ ππνβΪιεη πξνζθνξΫο, ζε πξαθηηθφ 

απνζθξΪγηζεο ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ. 

γ. ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ Ϋθδνζε θαη ηελ ππνβνιά ζηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, πξνθεηκΫλνπ γηα ηε ιάςε θαη Ϋθδνζε απφθαζεο, μερσξηζηνχ πξαθηηθνχ ζην νπνέν: 

(1) Καηαρσξνχληαη: 

(α) Όινη νη πξνζθΫξνληεο ππνςάθηνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

(β) Σα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαη ηερληθάο πξνζθνξΪο. 

(2) Αμηνινγνχληαη: 

(α) Σα θαηαηεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο αλαθνξηθΪ κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ 

λνκηκφηεηΪ ηνπο. 

(β) Οη ππνβιεζεέζεο ηερληθΫο πξνζθνξΫο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθέσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ σο πξνο ηελ ζπκθσλέα ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη απαηηάζεηο ηεο Γηαθάξπμεο. 

(3) ΤπνβΪιιεηαη γλσκνδφηεζε πεξέ απνδνράο ά αηηηνινγεκΫλεο απφξξηςεο ησλ 

πξνζθεξφλησλ ππνςεθέσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. 

εκείσζε:Tα αλσηέξσ ππό ζηνηρεία β θαη γ ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία. 

δ. Αθνινπζεέ ε Ϋθδνζε απφθαζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ην ππφςε ζηΪδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηΪηαη ειεθηξνληθΪ ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά εηδνπνέεζε (κΫζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξάζε ηνπ πζηάκαηνο 

απνζηΫιιεηαη κε κΫξηκλα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ ζηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο γηα ελεκΫξσζε. 

ε. Γηα φζεο πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο (δηθαηνινγεηηθΪ – ηερληθΪ), θαηΪ ην αλσηΫξσ ζηΪδην 

θαη κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε παξΫιεπζε ηνπ ρξφλνπ επέιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (παξΪγξαθνο 3.4. ηεο 

παξνχζαο) γηα ην ελ ιφγσ ζηΪδην, νξέδεηαη ε εκεξνκελέα θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. ηνπο ζπκκεηΫρνληεο πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ θαηΪ ην 

πξνεγνχκελν ζηΪδην, κε κΫξηκλα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξαγκαηνπνηεέηαη, κΫζσ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο κε ρξάζε ηνπ ζπζηάκαηνο, ελεκΫξσζε γηα ηελ θαζνξηζζεέζα εκεξνκελέα θαη ψξα 

δηελΫξγεηαο ηεο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

ζη. ηελ θαζνξηζζεέζα σο Ϊλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ 

ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ (ππν)θαθΫισλ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» θαη νη ζπκκεηΫρνληεο 

απνθηνχλ πιΫνλ πξφζβαζε γηα ελεκΫξσζε ζην πεξηερφκελν απηάο. Γηα ηελ απνζθξΪγηζε νη 
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ζπκκεηΫρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κάλπκα/εηδνπνέεζε πνπ παξΪγεηαη απηφκαηα απφ ην 

χζηεκα. 

δ. Αθνινπζεέ ε αμηνιφγεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ηελ νπνέα 

νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ειΫγρνληαη Ϋλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο. Σν αξκφδην φξγαλν 

ζπληΪζζεη μερσξηζηφ πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα 

θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε 

(πξνζσξηλφο αλΪδνρνο). Σν πξαθηηθφ ππνβΪιιεηαη ζηνλ ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηε ιάςε θαη 

Ϋθδνζε απφθαζεο.  

εκείσζε 1: Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζύκβαζεο, ν Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016.  

εκείσζε 2: ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη 

ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζόηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ.4412/16). 

ε. ηελ ζπλΫρεηα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά εθδέδεη ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ απφθαζε αλαξηΪηαη ειεθηξνληθΪ ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά εηδνπνέεζε (κΫζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξάζε ηνπ πζηάκαηνο απνζηΫιιεηαη 

ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο γηα ελεκΫξσζε. 

ζ. ΜεηΪ ηελ σο Ϊλσ ελεκΫξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επέ ηεο εθδνζεέζαο απφθαζεο γηα ην αλσηΫξσ 

ζηΪδην θαη κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε παξΫιεπζε ηνπ ρξφλνπ επέιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (βι. παξαθΪησ 

παξΪγξαθν 3.4), ν πξνζθΫξσλ, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο 

αλΪδνρνο), εληφο πξνζεζκέαο 12 εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθά εηδνπνέεζε πνπ ηνπ απνζηΫιιεηαη 

ειεθηξνληθΪ, νθεέιεη λα ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεένπ. pdf θαη 

ζε θΪθειν κε ζάκαλζε «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαηΪ 

πεξέπησζε θαη αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο (σο 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο 

δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 

- 2.2.8  απηάο), ζε πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 

ηνπ λ.4250/2014. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Σπρφλ 

απαηηνχκελεο δειψζεηο ά ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνπο Ϋρνληεο 

ππνρξΫσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο.  

 

ε πεξέπησζε πνπ θΪπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρεέσλ δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ/ζπληαρζεέ 

απφ ηνλ έδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα (πξνζθΫξνληα) θαη θαηΪ ζπλΫπεηα δελ θΫξνπλ ηελ ςεθηαθά ηνπ 

ππνγξαθά ζα πξΫπεη, επέ πνηλάο απνξξέςεσο, απηΪ λα πξνζθνκηζηνχλ ζην αξκφδην φξγαλν ζε 

έληππε κνξθή, ην αξγφηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά 

ηνπ θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο», ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν πνπ ζα θΫξεη εμσηεξηθΪ 

ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο». 

 

ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο πξνβεέ ζε θαηΪζεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ λσξέηεξα απφ ηε θαζνξηζζεέζα ρξνληθά πξνζεζκέα ησλ 12  εκεξώλ  πνπ ηνπ Ϋρεη 

δνζεέ, ηφηε νθεέιεη λα ελεκεξψζεη εγγξΪθσο κΫζσ ηεο επηθνηλσλέαο ηνπ ζπζηάκαηνο ΔΖΓΖ, ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο θαηΪζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ, 

ηφζν ειεθηξνληθΪ ζην ΔΖΓΖ, φζν θαη ζε Ϋληππε κνξθά, ψζηε ε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ηνπ 

ελ ιφγσ θαθΫινπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ πξηλ ηελ ιάμε ηεο απηάο πξνζεζκέαο. 
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η. Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε, απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηνπ θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ 

θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθΫξνληνο ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο 

αλΪδνρνο), γέλεηαη ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο κεηΪ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 

Ϋληππε κνξθά, χζηεξα απφ ζρεηηθά εηδνπνέεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιΪβνπλ 

γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιάζεζαλ.. ηνπο ζπκκεηΫρνληεο πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη 

παξαδεθηΫο νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΫο, κε κΫξηκλα ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, πξαγκαηνπνηεέηαη, κΫζσ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξάζε ηνπ πζηάκαηνο, ελεκΫξσζε γηα ηελ θαζνξηζζεέζα εκεξνκελέα 

θαη ψξα δηελΫξγεηαο ηεο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

αλαδεηρζΫληα κεηνδφηε. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ αλσηΫξσ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε, νη ζπκκεηΫρνληεο 

ζην δηαγσληζκφ ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθΫινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγέζζεθε. 

ηα. Αθνχ νινθιεξσζεέ ε απνζθξΪγηζε ηνπ αλσηΫξσ θαθΫινπ ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ 

Ϋθδνζε θαη ππνβνιά ζηνλ ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηειηθνχ πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (γηα ηε ιάςε θαη Ϋθδνζε απφθαζεο), 

ζην νπνέν: 

(1) Αμηνινγνχληαη: 

(α) Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθέσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ θαη θαηαηΪζζνληαη κε ην θξηηάξην θαηαθχξσζεο 

 (β) Σα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

(2) ΤπνβΪιιεηαη γλσκνδφηεζε γηα ηελ ιάςε νξηζηηθάο απφθαζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

επέ ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη θΪθεινη ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα 

πξνζθνκηζζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ γηα θΪζε ζηΪδην, κε κΫξηκλα ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ 

ζπλππνβΪιινληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο. 

ηβ. Ζ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο αλαξηΪηαη ειεθηξνληθΪ ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθά ειεθηξνληθά εηδνπνέεζε (κΫζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξάζε ηνπ 

πζηάκαηνο ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο γηα ελεκΫξσζε. 

2. Γηα ηελ αλσηΫξσ πεξηγξαθεέζα δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε ιάςε απφθαζεο επέ 

ησλ δηαθφξσλ ζηαδέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ γεληθΪ ηα αθφινπζα: 

α. Σν αξκφδην φξγαλν ά Ϊιινη πηζηνπνηεκΫλνη ρξάζηεο ηνπ πζηάκαηνο απφ ηνλ ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηάκαηα, ειεθηξνληθΪ – κΫζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην χζηεκα 

εθαξκνγάο, ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο ρξάζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα παξνρά δηεπθξηλέζεσλ ά 

ζπκπιεξψζεσλ επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

ρξάζηεο – νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνρξενχληαη επέ πνηλά απνξξέςεσο ηεο πξνζθνξΪο λα παξΫρνπλ 

ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο θαη θαηΪ πεξέπησζε εγγξΪθσο (αλ δεηεζεέ) ηηο δεηνχκελεο 

δηεπθξηλέζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξέδνληαη. Γηα ηελ απνζαθάληζε – 

ζπκπιάξσζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην Ϊξζξν 102 ηνπ 

λ.4412/16. 

β. ΓεδνκΫλνπ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθέσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ γηα ππνβνιά 

ελζηΪζεσλ θαη ηεο πνξεέαο ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, ην ρξνληθφ δηΪζηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

απνζθξΪγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηαδέσλ γέλεηαη θαηΪ θξέζε ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο. 

γ. ΠξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο απαηηάζεηο σο αλαθΫξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθάξπμεο, ά πνπ εέλαη αφξηζηεο θαη αλεπέδεθηεο εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε, απνξξέπηνληαη σο 

απαξΪδεθηεο, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ.  Λνηπνέ ιφγνη 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο σο αλαθΫξνληαη, θαηΪ πεξέπησζε, ζηα Ϊξζξα ηεο Γηαθάξπμεο. 

δ. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κΫζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξάζε ηνπ 

πζηάκαηνο, γηα ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο απνδνράο ά απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο ζε θΪζε 

ζηΪδην, σο απηΪ πξνζδηνξέζηεθαλ παξαπΪλσ. Ζ εηδνπνέεζε απηά πξαγκαηνπνηεέηαη κεηΪ ηελ 



 

Σελίδα 30 

ειεθηξνληθά αλΪξηεζε, ηεο ζρεηηθάο απνθΪζεσο ζην χζηεκα. ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα απνζηνιάο 

ηεο ππφςε εηδνπνέεζεο/αλαθνέλσζεο ζεσξεέηαη φηη νη ζπκκεηΫρνληεο Ϋρνπλ ιΪβεη πιΫνλ πιάξε 

γλψζε επέ ηεο απφθαζεο γηα ην εθΪζηνηε ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ 

εκεξνκελέα απνηειεέ θαη ην ρξνληθφ ζεκεέν απφ ην νπνέν εθθηλεέ ε λφκηκε πξνζεζκέα γηα ηελ 

Ϊζθεζε ηπρφλ ελζηΪζεσλ. ΚαηΪ ηελ έδηα δηαδηθαζέα ππνινγέδνληαη θαη νη ρξφλνη ππνβνιάο 

δηεπθξηλάζεσλ ά ζπκπιεξψζεσλ. 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Γηαηεξεέηαη κφλν γηα ηελ αξέζκεζε 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Γηαηεξεέηαη κφλν γηα ηελ αξέζκεζε. 

3.2 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  

α. Αλ κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεέ φηη δελ Ϋρνπλ πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, 

παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα ηα πξνζθνκέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, εηδνπνέεζάο 

ηνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ πξνζεζκέα θαη‟ αλψηαην 

φξην γηα δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εκΫξεο. (Ϊξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ.4412/16). 

β. Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηΫζεθαλ. 

γ. Ο  πξνζσξηλφο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο 

επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ 

δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i) ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε 

ην ΣΔΤΓ εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά 

ii) Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά 

αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά 

iii) Απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη ηα ηπρφλ θξηηάξηα πνηνηηθάο 

επηινγάο ηεο παξνχζαο. 

ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα 

απαηηνχληαη,  ε αλΪζεζε γέλεηαη ζηνλ ακΫζσο επφκελν αλΪδνρν θ.ν.θ. 

 

δ. ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο 

ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε  ην ΣΔΤΓ φηη πιεξνέ, νη 

νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο 

εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ 

θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ.  

ε. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ πξνζθνκέζεη 

Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα 

πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε 

δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

ζη. Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ 

ηειηθνχ πξαθηηθνχ ηεο ππνπαξαγξΪθνπ 1(ηα) ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ 3.1.2 απφ ην αξκφδην 

φξγαλν θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο  γηα ηε 

ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο , εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο 

(Ϊξζξν 106  λ.4412/16), εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. ε 
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πεξέπησζε καηαέσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ζα Ϋρνπλ δηθαέσκα 

απνδεκέσζεο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν 

δ. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξΪθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ 

3.1.2 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ 

Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, (βΪζεη Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016), ζχκθσλα κε φζα 

νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επΫξρνληαη εθφζνλ ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη : 

α) Ϊπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκΪησλ θαη κΫζσλ ζην ζηΪδην ηεο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαη 

απφ ηηο απνθΪζεηο αλαζηνιψλ επέ απηψλ,  

β) θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβΪιεη 

επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2. 

 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 

πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν 

ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ 

ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά 

επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα 

πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ ζχκθσλα 

κε ην θξηηάξην θαηαθχξσζεο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά 

ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ 

Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16 

  

 [3.4] Δλζηάζεηο  

ε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα Ϊζθεζάο ηεο εέλαη 

πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο, ε Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη 

κΫρξη πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ.  

Ζ Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ, ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, κε ηε ζπκπιάξσζε ηεο 

εηδηθάο θφξκαο ηνπ πζηάκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξΪθνπ ζε κνξθά αξρεένπ 

ηχπνπ pdf ην νπνέν θΫξεη ςεθηαθά ππνγξαθά ζθιεξάο απνζάθεπζεο. H αλαζΫηνπζα αξρά 

απνθαζέδεη αηηηνινγεκΫλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο αμηνιφγεζεο 

ελζηΪζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην Ϊξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκέαο 

δΫθα (10) εκεξψλ, κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

Ϋλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο, ε 

θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 127 ηνπ λ. 

4412/2016, ην νπνέν επηζπλΪπηεηαη ζε κνξθά pdf. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν 

θαη  επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
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Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο κΫζσ 

ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ πζηάκαηνο “Δπηθνηλσλέα”.  

ΓηαθνξΫο πνπ αλαθχνληαη απφ πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, νη νπνέεο εθδέδνληαη ά ζπληεινχληαη 

κεηΪ ηελ 26-6-2017 δηΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Βηβιένπ ΗV (Ϊξζξα 345 Ϋσο 374) ηνπ λ. 

4412/2016 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά 

παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ 

ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε 

παξΪιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, δειαδά πνζνχ 8.722€ θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά , πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' 

ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο  

Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο: Έλα κάλα κεηΪ ηελ παξΪδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνκάζεηαο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε 

ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο  κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη 

πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά 

ηεο εγγχεζεο  γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Γηαηεξεέηαη γηα ιφγνπο αξέζκεζεο. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ  
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα 

θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 

133 ηνπ λ.4412/16. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ηκεκαηηθΪ κε Ϋθδνζε εληΪικαηνο 

πιεξσκάο κεηΪ ηελ εθηΫιεζε θΪζε παξαγγειέαο θαη ηελ δηελΫξγεηα πνζνηηθάο-πνηνηηθάο 

παξαιαβάο, εληφο πξνζεζκέαο  ηξηΪληα (30)εκεξψλ απφ ηε ιάςε ηνπ ηηκνινγένπ.  

 

5.1.2 Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο (παξ. 4 , Ϊξζξνπ 200 λ.4412/16) 

θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

 

5.1.3. ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ λφκηκεο θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε 

Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο: 

α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ 

ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

β) Υαξηφζεκν 3%  επέ ηεο θξΪηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ 

ραξηνζάκνπ. 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπλνιηθάο αμέαο θΪζε αξρηθάο, ηξνπνπνηεηηθάο ά 

ζπκπιεξσκαηηθάο  ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ, ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ Β 969/22-3-2017). 

 

δ) Υαξηφζεκν 3%  επέ ηεο θξΪηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π.  θαη ΟΓΑ 20% επέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ 

ραξηνζάκνπ. 

 

ε)  ΚξΪηεζε 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Ο ΑλΪδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΪμεηο (Ν. 2283/94, ΦΔΚ 151/Α/94, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη). 

 

Όια ηα ηηκάκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθΪ θαη ηηκΫο κνλΪδνο ρσξέο ΦΠΑ), παξακΫλνπλ 

ζηαζεξΪ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακέα αλαζεψξεζε ά αχμεζε Ϋσο ηε ζπκβαηηθά εκεξνκελέα 

νινθιάξσζεο ηεο πξνκάζεηαο. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο (Ϊξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016)  απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ά 

αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν ηπρφλ παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 

206 ηνπ λ. 4412/2016 . 

Γελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεέ ά παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε 

ζχκβαζε. 
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β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν 

ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ αλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ΔπηπιΫνλ κπνξεέ λα επηβιεζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 

ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηπρφλ παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ 

Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν (Ϊξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016) 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ 

πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε 

ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο 

ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- παξΪδνζε ά 

αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα 

δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, 

αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβΪιεη 

πξνζθπγά ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 205 ηνπ λ.4412/16 

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ 

φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), κΫζα ζε αλαηξεπηηθά 

πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Δπέ 

ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά 

πξνζθπγά. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο παξαγγειέαο κΫζα ζηνλ 

ρξφλν παξΪδνζεο πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε ζηηο απνζάθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ ά ζην ρψξν 

πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεέ απφ ην γξαθεέν Γηαρεέξηζεο, ηκεκαηηθΪ θαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο, κε 

Ϋμνδα, επζχλε θαη κΫξηκλα ηνπ ηδένπ. 

Ζ παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο Ϋμη (6) εξγαζέκσλ εκεξώλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα απνζηνιάο ζηνλ πξνκεζεπηά ηεο αλσηΫξσ εγγξΪθνπ παξαγγειέαο απφ ην λνζνθνκεέν, 

απφ αξκφδηα επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο πνπ ζα ζπγθξνηεζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ζα εθδέδεη ζρεηηθΪ πξσηφθνιια παξαιαβάο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη ρσξέο λα 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 

207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο 

ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ απνζάθε 

ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα 

παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν 

αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ ηα Ϊξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ .  

Ο κεηνδφηεο Πξνκεζεπηάο, κεηΪ απφ παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 

παξαδέδεη ηα εέδε θαη ζε επεέγνπζεο-Ϋθηαθηεο πεξηπηψζεηο σο νξέδεηαη παξαθΪησ. 

Ο κεηνδφηεο Πξνκεζεπηάο, εθφζνλ εηδνπνηεζεέ κε νπνηνλδάπνηε  ηξφπν απφ ην Ννζνθνκεέν γηα 

θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ ζην Ννζνθνκεέν θαη 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα Αξγηψλ ά/θαη αββαηνθχξηαθσλ. Ζ Δηαηξεέα ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ε 

πξνκάζεηα ζα εέλαη ππνρξεσκΫλε λα αληαπνθξέλεηαη ζε θΪζε πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ 

αλεμαξηάησο απφ εκΫξα , ψξα , θαηξηθψλ ζπλζεθψλ , απεξγηψλ θιπ. 

 

Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηάζεη αμηφπηζην ζχζηεκα ιάςεο παξαγγειηψλ 

(θηλεηά, ζηαζεξά ηειεθσλέα, fax, email) γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκΫξεο ηεο εβδνκΪδαο. ε 

πεξέπησζε βιΪβεο ηνπ δηθηχνπ ά Ϊιιεο απξφβιεπηεο θαηΪζηαζεο αδπλακέαο ιάςεο παξαγγειέαο, ν 

πξνκεζεπηάο, κε δηθά ηνπ επζχλε, νθεέιεη λα ελεκεξψλεη Ϊκεζα ην Ννζνθνκεέν θαη ζηε ζπλΫρεηα 

λα κεξηκλΪ νκνέσο άκεζα γηα ηε ιάςε ησλ παξαγγειηψλ κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο (π.ρ. κε ππΪιιειν 

ηνπ).  
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Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα πξνζθνκέδεη ηα ζπκβαηηθΪ εέδε ζην Γεληθφ Ννζνθνκεέν 

Υένπ, κΫζα ζηα ρξνληθΪ φξηα πνπ νξέδνληαη απφ ηελ παξαγγειέα. Tα πξνζθνκηδφκελα εέδε ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ην/ηα πξνβιεπφκελν/α παξαζηαηηθΪ απνζηνιάο ζην/ζηα νπνέν ζα αλαγξΪθεηαη 

επθξηλψο ην εέδνο, ε πνζφηεηα θαη φηη Ϊιιν ζηνηρεέν εέλαη απαξαέηεην. 

 

Ζ παξΪδνζε ζα γέλεηαη, παξνπζία Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, κε κεηαθνξηθφ κΫζν ηνπ πξνκεζεπηά, 

ρσξέο θακέα επηβΪξπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ.  Ζ Δπηηξνπά  (πξσηνβΪζκηα ά/θαη δεπηεξνβΪζκηα) 

παξαιακβΪλεη πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηα εέδε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ Ν. 

4412/16, εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. ε πεξέπησζε απφξξηςεο 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη αληηθαηΪζηαζά ηνπο ηζρχνλ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηάο ππνρξεψλεηαη θαηΪ πξνηέκεζε  απΫλαληη ησλ ππνινέπσλ πειαηψλ ηνπ λα 

εθνδηΪδεη Ϋγθαηξα ην Ννζνθνκεέν, ιακβΪλνληαο ππφςε ην ζθνπφ ηνπ.  

 

ε πεξέπησζε επέζεο πνπ ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηάο αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεέ λα παξαδψζεη ηα 

εέδε ηεο παξαγγειέαο ά παξαιεέςεη νξηζκΫλα απ‟ απηΪ ά παξαδέδεη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ησλ 

παξαγγειζΫλησλ, ηφηε επηβΪιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ν.4412/16 θπξψζεηο-πξφζηηκα θαη 

επέζεο ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αγνξΪζεη ηα εέδε εέηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ 

Ϋιαβε κΫξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, ά κε απ‟ επζεέαο αλΪζεζε κεηΪ απφ δηαπξαγκΪηεπζε, αλΪινγα κε ηηο 

αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, κε θαηαινγηζκφ ζε βΪξνο πξνκεζεπηά, ηεο ηπρφλ κεγαιχηεξεο 

δηαθνξΪο αμέαο πξνκάζεηαο ηνπ εέδνπο. Σν Ννζνθνκεέν  δηαηεξεέ ηελ επρΫξεηα λα εηζπξΪμεη ηα 

πξφζηηκα εέηε ζε κνξθά παξαθξΪηεζεο απφ πιεξσκΫο, εέηε κε παξαθξΪηεζε απφ ηηο εγγπάζεηο 

θαιάο εθηΫιεζεο. 

 

ε πεξέπησζε επαλεηιεκκΫλσλ θαζπζηεξάζεσλ ζηελ εθηΫιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηά ά 

παξΪβαζεο ησλ φξσλ εγγξΪθσλ ηεο χκβαζεο ά πιεκκεινχο εθηΫιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά χζηεξα δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηά έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε 

αδεκέσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. ε πεξέπησζε Ϋθπησζεο θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο νη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαιάο εθηΫιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηάο ζε 

απνθαηΪζηαζε θΪζε δεκέαο απφ ηελ παξΪβαζε γηα ηελ νπνέα επηβιάζεθε ε Ϋθπησζε. 

 

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. Σα πξσηφθνιια θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε βΪζε 

ηνπο ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα 

παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ ά απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα Ϋμνδα 

βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. 

Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ηπρφλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ  

δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη 

εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄Ϋθεζε ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ 

ηξφπν  πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. Σν απνηΫιεζκα  ηεο 

θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ 

λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο. 
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6.2.2. Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ 

απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε 

παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη 

εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην 

ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, 

ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη 

εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο 

παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια.  

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

ζην εμσηεξηθό 

ΒΪζεη Ϊξζξσλ 210 Ϋσο 212 ηνπ λ.4412/16.  

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη 

γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

ν δε αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξΪδνζεο.Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα 

πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 

2 θαη 3  ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Γηαηεξεέηαη γηα ηελ αξέζκεζε. 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο,(δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξαηΪζεσλ 

απηάο) ν αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο Δπέζεο, 

νθεέιεη θαηΪ ην ρξφλν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο λα πξνβαέλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληάξεζε 

θαη λα απνθαηαζηάζεη νπνηαδάπνηε βιΪβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο θαη ζηα ινηπΪ ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, πξνβαέλεη ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 
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ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπά εηζεγεέηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 

Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

ΜΫζα ζε Ϋλα (1) κάλα απφ ηελ ιάμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο ε 

επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο 

εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ζην νπνέν απνθαέλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο 

απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθάο ά κεξηθάο, ηνπ αλαδφρνπ, ην 

ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ νιηθά ά κεξηθά θαηΪπησζε ηεο εγγπάζεσο θαιάο 

ιεηηνπξγέαο πνπ πξνβιΫπεηαη παξαθΪησ. Σν πξσηφθνιιν εγθξέλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν. 

Πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη  ε παξνρά- θαηΪζεζε απφ ηνλ αλΪδνρν 

«εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο» γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ πνπ αλαθχπηνπλ ά ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγέα ησλ Ϋξγσλ ά ησλ αγαζψλ θαηΪ ηελ πεξένδν εγγχεζεο 

θαιάο ιεηηνπξγέαο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο 

αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, δειαδά 8722€ (νθηψ ρηιηΪδεο 

επηαθφζηα εέθνζη δχν επξψ)  

 Σν πεξηερφκελφ ηεο «εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο» εέλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΪ ηελ ιάμε ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ 

ηπρφλ παξαηΪζεσλ απηάο . ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο 

αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο, ε επηζηξνθά  γέλεηαη κεηΪ ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ παξαηεξάζεσλ.  

 

 

                                                                                           Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

 

                                                                                       α.α ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αληηθείκελν ζύκβαζεο & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ – Πνζόηεηεο 

  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1. Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε πξνκήζεηα πζθεπώλ Αλνζνινγηθώλ Αλαιύζεσλ γηα ηε  

δηελέξγεηα αλνζνινγηθώλ εμεηάζεσλ  

2. Σν εθηηκψκελν πνζφ αλΫξρεηαη ζπλνιηθΪ ζην χςνο ησλ 174.436,23€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

204.090,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 17%, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα. 

α/α Πεξηγξαθή 

είδνπο  

Δηήζηνο 

αξηζκόο 

Δμεηάζεσλ 

1.  β- HCG  500 

2. Prolactin 500 

3.   FSH 500 

4.   LH 500 

5. Progesteron 400 

6. Testosterone 400 

7. Estradiol  II 400 

8.   T3 4000 

9.   T4 4000 

10.   FT3 7000 

11.   FT4 7000 

12.   TSH 13000 

13.   TG 2000 

14. Anti-TPO 5500 

15. Anti-TG 5500 

16.   AFP 1400 

17.   CEA 2000 

18.   CA 125 1200 

19.   CA 15-3 1200 

20.   CA 19-9 1800 

21.   CA 72-4 200 

22. Calsitonin 700 

23.   NSE 200 
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24. Total  PSA 5000 

25. Free  PSA 2000 

26. Ferritin 11000 

27.   IGE 500 

28.   ACTH 300 

29.   SHBG 300 

30. anti-CCP 200 

31. 
  PCT ( 

Brahms ) 
200 

32. B12 3000 

33. Folate 2000 

34. Insulin 300 

35. 
25 (ΟΖ)Vit 

D 
3000 

36. PTH 1500 

37. Pro BNP 700 

38. Rubella G 300 

39. Rubella M 300 

40. 
Toxoplasma 

G 
600 

41. 
Toxoplasma 

M 
600 

42. CMV G 600 

43. CMV M 600 

 
ΤΝΟΛΟ 92900 

 

 

ΠξνζθνξΫο ζα δνζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εμεηΪζεσλ θαη φρη γηα κΫξνο απηψλ δηφηη 

απηΫο ζα πινπνηνχληαη απφ ηνλ έδην αλαιπηά πνπ εέλαη ν ζπλνδφο εμνπιηζκφο   

 

 

ΠαξαηΪζεηο  

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα κπνξεέ λα παξαηαζεέ Ϋσο ηξεηο κάλεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη 

ηηκΫο, κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ.. 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 
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-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

  ΑΤΣΟΜΑΣΟΗ  ΑΝΑΛΤΣΔ  ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΖ  ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

ΟΡΜΟΝΧΝ, ΚΑΡΚΗΝΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ , ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ, 

ΟΤΗΧΝ θαη ΦΑΡΜΑΚΧΝ. 

 

α)  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο απηόκαησλ αλνζνινγηθώλ αλαιπηώλ. 

 

1. Να πξνζθεξζεέ θχξηνο αλνζνινγηθφο αλαιπηάο πνπ λα απνηειεέ πιαηθφξκα αλΪιπζεο  

Αλνζνινγέαο, επεθηΪζηκε θαη δηακνξθψζηκε θαη λα πξνζθεξζεέ θαη εθεδξηθφο 

αλνζνινγηθφο αλαιπηάο πνπ λα εέλαη επηηξαπΫδηνο, κηθξφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεέ ηελ έδηα ηερλνινγέα θαη έδηα αληηδξαζηάξηα κε ηελ θχξηα πιαηθφξκα 

αλΪιπζεο θαη λα δηαζΫηεη δπλαηφηεηα ακθέδξνκεο δηαζχλδεζεο κε ην LIS ηνπ 

Δξγαζηεξένπ, ηελ νπνέα ζα επηβαξπλζεέ ν κεηνδφηεο.  

2. Να εέλαη εληαένο θαη ζπκπαγάο αλαιπηάο, ν νπνένο λα δηαζΫηεη θνηλά κνλΪδα ειΫγρνπ θαη 

θνηλφ ζεκεέν θφξησζεο /εθθφξησζεο δεηγκΪησλ, βαζκνλνκεηψλ θαη δηαιπκΪησλ 

πνηνηηθνχ ειΫγρνπ ψζηε λα εθηειεέ ηαπηφρξνλα νπνηεζδάπνηε απφ ηηο δεηνχκελεο 

παξακΫηξνπο. 

3. Να δΫρεηαη ηνπιΪρηζηνλ 150 δεέγκαηα ζε εθΪπαμ θφξησζε. Ζ θφξησζε δεηγκΪησλ λα 

εέλαη ζπλεράο θαη λα πξαγκαηνπνηεέηαη απφ Ϋλα ζεκεέν. 

4. Να εθηειεέ απηφκαηα επαλαιάςεηο, πξν-αξαηψζεηο θαη αξαηψζεηο γηα απνηειΫζκαηα 

εθηφο νξέσλ, ρσξέο λα απαηηεέηαη επαλαηνπνζΫηεζε δεηγκΪησλ απφ ηνλ ρεηξηζηά.  

5. Να δΫρεηαη πξσηνγελά ζσιελΪξηα, θαςΪθηα, microcups, θαςΪθηα ζε ζσιελΪξην, 

ζσιελΪξηα κε ςεπδά ππζκΫλα. 

6. Να ππνζηεξέδεη αλΪγλσζε γξακκηθνχ θψδηθα (bar-code) δεηγκΪησλ θαη αληηδξαζηεξέσλ 

7. Σα αληηδξαζηάξηα λα εέλαη Ϋηνηκα πξνο ρξάζε. 

8. Να ππνζηεξέδεη  teleservice θαη επηζηεκνληθά ππνζηάξημε, πξφγξακκα αμηνιφγεζεο 

πνηφηεηαο, on-line ειεθηξνληθά απνζηνιά θαη ελεκΫξσζε εθαξκνγψλ, βαζκνλνκεηψλ, 

δηαιπκΪησλ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ 

9. Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απνηειεζκΪησλ αλΪ εμΫηαζε ά αλΪ αζζελά, 

θακππιψλ αληέδξαζεο & βαζκνλνκάζεσλ. 

10. χζηεκα Πνηνηηθνχ ΔιΫγρνπ (QC) : Να εθηειεέ απηφκαηα πνηνηηθφ Ϋιεγρν βΪζε ρξφλνπ 

& κεηΪ απφ ηε βαζκνλφκεζε αληηδξαζηεξένπ, ρσξέο ηελ παξΫκβαζε ηνπ ρεηξηζηά. Να 

απεηθνλέδνληαη  δηαγξΪκκαηα Levy-Jennings γηα εκεξάζην & ζπγθεληξσηηθφ πνηνηηθφ 

Ϋιεγρν. 

11. Βαζκνλφκεζε : Να εθηειεέ απηφκαηα βαζκνλφκεζε βΪζε ρξφλνπ ρσξέο ηελ παξΫκβαζε 

ηνπ ρεηξηζηά. Να δΫρεηαη πξνιεπηηθά βαζκνλφκεζε ησλ ελ αλακνλά αληηδξαζηεξέσλ. 

12. Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα ακθέδξνκεο δηαζχλδεζεο κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξένπ, ηελ νπνέα 

ζα επηβαξπλζεέ ν κεηνδφηεο 

13. Να ππΪξρεη πιάξεο ζπκβαηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αληηδξαζηεξέσλ θαη αλαισζέκσλ 

κε ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηά, ε νπνέα λα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα θαη 

πξσηφθνιια ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. Να θαηαηεζνχλ ηα Ϋγγξαθα ζπκκφξθσζεο CE 

γηα αλαιπηΫο θαη αληηδξαζηάξηα. 

14. Να πξνζθνκηζζνχλ ηα ζπλνδΪ πξσηφηππα θπιιΪδηα (εθηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά 

Γιψζζα) ησλ αληηδξαζηεξέσλ, νξψλ ειΫγρνπ θαη νξψλ βαζκνλφκεζεο (inserts) ηεο 

θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξεέαο, πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

ησλ αληηδξαζηεξέσλ. 

15. Να θαηαηεζεέ πειαηνιφγην δεκφζησλ λνζνθνκεέσλ ζην νπνένπο Ϋρεη γέλεη εγθαηΪζηαζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηά 
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16. Να Ϋρεη ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ 170 αλνζνινγηθΫο εμεηΪζεηο αλΪ ψξα. 

17. ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ εμεηΪζεσλ Ϋρεη ιεθζεέ ππ‟ φςε ν αξηζκφο ησλ test γηα 

βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ Ϋιεγρν. 

18. Να Ϋρεη ηνπιΪρηζηνλ 25 ζΫζεηο αληηδξαζηεξέσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλνζνινγηθψλ 

παξακΫηξσλ. 

19. Σα επεέγνληα δεέγκαηα λα απνθηνχλ πξνηεξαηφηεηα Ϋλαληη ησλ δεηγκΪησλ ξνπηέλαο θαη ε 

δεηγκαηνιεςέα ηνπο λα πξαγκαηνπνηεέηαη Ϊκεζα 

20. Να εθηειεέ απαξαέηεηα  φιεο ηηο αλαγξαθφκελεο ζηελ θαηΪζηαζε εμεηΪζεηο. 

21. Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ πξσηνθφιισλ ησλ πξνζθεξνκΫλσλ αλαιχζεσλ λα εέλαη 

κηθξφηεξε ησλ 30 ιεπηψλ. 

22. Γηα εμεηΪζεηο κε αξηζκφ test κηθξφηεξν απφ 800, λα ιεθζεέ ππ‟ φςε φηη απηΫο δελ ζα 

δηελεξγνχληαη θαζεκεξηλΪ θαη ηα αληηδξαζηάξηα ζα κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ εθηφο ηνπ 

αλαιπηά. 

23. Ο αλαιπηάο λα δηαζΫηεη ζχζηεκα απηφκαηεο αλέρλεπζεο πεγκΪησλ. 

24. Να δηαζΫηεη ξχγρε κηαο ρξάζεο ζηελ πηπΫηηα δεηγκαηνιεςέαο, ψζηε λα απνθιεέεηαη ε 

επηκφιπλζε απφ δεέγκα ζε δεέγκα.  

25. Να ρξεζηκνπνηεέ κΫγηζην φγθν δεέγκαηνο 80κL γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο θΪζε εμΫηαζεο, ψζηε 

λα δηεπθνιχλεηαη θαη ε δηαρεέξηζε ησλ παηδηαηξηθψλ δεηγκΪησλ. 

26. Σα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηάξηα λα εέλαη ηνπ ηδένπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ κε ηνλ 

αλαιπηά (ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 95%). 

27. Οη παξαπΪλσ ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο  απνηεινχλ ηελ ειΪρηζηε απαέηεζε ηνπ εξγαζηεξένπ 

θαη ζα πξΫπεη λα πιεξνχληαη επέ  πνηλά απφξξηςεο. 

 

β) ύζηεκα αληηδξαζηεξίσλ. Τπνρξεσηηθνί – απαξάβαηνη όξνη. 

 

1. Οη εηαηξεέεο ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξνπλ φια ηα αλαγθαέα αληηδξαζηάξηα γηα ηηο δεηνχκελεο 

εμεηΪζεηο (αληηδξαζηάξηα, βαζκνλνκεηΫο, πξφηππνπο νξνχο εζση. ειΫγρνπ πνηφηεηαο, ινηπΪ 

αλαιψζηκα θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ πιηθΪ).  

2. Σα αληηδξαζηάξηα πξΫπεη λα Ϋρνπλ CE mark θαη λα εέλαη ζπκβαηΪ κε ηνπο 

πξνζθεξφκελνπο αλαιπηΫο 

3. ηελ πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαηαηεζνχλ αληέγξαθα ησλ εζψθιεηζησλ  ησλ 

αληηδξαζηεξέσλ (αληηδξαζηάξηα, βαζκνλνκεηΫο, πξφηππνπο νξνχο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ 

πνηφηεηαο) γηα ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηά. 

4. Ζ θΪζε εηαηξεέα ζα πξΫπεη λα παξΫρεη ηνλ αλαγθαέν ζπλνδφ εμνπιηζκφ (φπνπ δεηεέηαη) γηα 

ηελ ρξάζε ησλ αληηδξαζηεξέσλ ηεο. 

5. Να ππΪξρεη απαξαηηάησο πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ζπζηεκΪησλ πνπ λα 

πεξηιακβΪλεη Ννζνθνκεέα. 
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

       

α/α 

Πεξηγξαθή 

είδνπο 

Δηήζηνο 

αξηζκόο 

    Δμεηάζεσλ 

1.  β- HCG  500 

2. Prolactin 500 

3.   FSH 500 

4.   LH 500 

5. Progesteron 400 

6. Testosterone 400 

7. Estradiol  II 400 

8.   T3 4000 

9.   T4 4000 

10.   FT3 7000 

11.   FT4 7000 

12.   TSH 13000 

13.   TG 2000 

14. Anti-TPO 5500 

15. Anti-TG 5500 

16.   AFP 1400 

17.   CEA 2000 

18.   CA 125 1200 

19.   CA 15-3 1200 

20.   CA 19-9 1800 

21.   CA 72-4 200 

22. Calsitonin 700 

23.   NSE 200 

24. Total  PSA 5000 

25. Free  PSA 2000 

26. Ferritin 11000 

27.   IGE 500 

28.   ACTH 300 
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29.   SHBG 300 

30. anti-CCP 200 

31.   PCT ( Brahms ) 200 

32. B12 3000 

33. Folate 2000 

34. Insulin 300 

35. 25 (ΟΖ)Vit D 3000 

36. PTH 1500 

37. Pro BNP 700 

38. Rubella G 300 

39. Rubella M 300 

40. Toxoplasma G 600 

41. Toxoplasma M 600 

42. CMV G 600 

43. CMV M 600 

 
ΤΝΟΛΟ 92900 

 

 

 

                          Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

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

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζέα: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

- Κσδηθφο  ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΖΜΓΖ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 ΥΗΟ 

Σ.Κ.82132] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: [ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ] 

- ΣειΫθσλν: [2271350258] 

- Ζι. ηαρπδξνκεέν: [promithion@xioshosp.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[www.xioshosp.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ΤΚΔΤΔ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ-CPV:33127000-6] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [17PROC006244886] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ] 

- Δθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

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

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

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιάξεο Δπσλπκέα: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

ΔΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 

αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη θαη 

ππΪξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ά αξκφδηνη
 
: 

ΣειΫθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκεέν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά, 

κηθξά ά κεζαέα επηρεέξεζε; 

 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν 

θαηΪινγν/Μεηξψν εγθεθξηκΫλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη εζληθνχ 

ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κΫξνο V 

θαηΪ πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε πεξέπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.  

α) ΑλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ θαηαιφγνπ 

ά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ 

πεξέπησζε: 

β) ΔΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε 

πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: 

γ) ΑλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα 

βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαη, 

θαηΪ πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ 

επέζεκν θαηΪινγν: 

δ) Ζ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε 

λα πξνζθνκέζεη βεβαίσζε πιεξσκάο 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη 

θφξσλ ά λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ ζα 

δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη 

απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο 

απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ; 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:  

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε Ϊιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) ΑλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα   

(επηθεθαιάο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα 

θαζάθνληα …): 

β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 



 

Σελίδα 50 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ 

ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη: 

[……] 

[……] 

ΘΫζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

ΣειΫθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκεέν: [……] 

ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα 

ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο 

ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 



 

Σελίδα 51 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα 

επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V θαησηΫξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 



 

Σελίδα 52 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία
,
· 

3. απάηε· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
·
 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.
 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

ΤπΪξρεη ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ά νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνέν 

εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά 

ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη 

εθδνζεέ πξηλ απφ πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην 

ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ απεπζεέαο 

πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθΫξεηε: 

α) Ζκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο 

απφθαζεο πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο, 

β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελέα:[   ],  

ζεκεέν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ΓηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη  



 

Σελίδα 53 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθΪζαξζε»); 

Δάλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλ: 

[……] 



 

Σελίδα 54 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνέα εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

ΔΪλ φρη αλαθΫξεηε:  

α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε θαη 

δεζκεπηηθά; 

- ΑλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο ά 

Ϋθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζε απηάλ, ηε 

δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με Ϊιια κΫζα; Γηεπθξηλάζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο 

ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηΪ πεξέπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 

πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 
 

[……][……][……] 

 



 

Σελίδα 55 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη 

κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα 

ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθΪζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: […….............] 

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 

νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηΪζεηο : 

α) πηψρεπζε, ά  

β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά 

γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά 

δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην, ά 

ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ά  

ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ, ά  

δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ 

ΔΪλ λαη: 

- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα: 

- Γηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνένπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο 

εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ 

ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρε ζπλΫρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο 

απηΫο ηηο πεξηζηΪζεηο
 
 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ:  

[..........……] 



 

Σελίδα 56 

Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκθσλίεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά 

επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ 

αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα 

θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο 

ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο 

απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά 

Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο, 

β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο 

[] Ναη [] Όρη 
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απηΫο, 

γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο 

θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  

δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε 

αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο 

απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 

αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη 

εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη 

λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα 

ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ 

ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα επηινγάο (ελφηεηα  ά ελφηεηεο Α Ϋσο Γ ηνπ παξφληνο κΫξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα 

επηινγάο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ ΔιιΪδα ά ζην θξΪηνο κΫινο 

εγθαηΪζηαζάο; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

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

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1β) Ο κέζνο εηάζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(αξηζκφο εηψλ, κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΪ κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ά 

εηδηθφ) δελ εέλαη δηαζΫζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξένδν, αλαθΫξεηε ηελ 

εκεξνκελέα πνπ ηδξχζεθε ά Ϊξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο: 

[…................................…] 

5) Σν αζθαιηζκΫλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέλαη ην 

εμάο: 

Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
ΚαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθΫξεηε ηα πνζΪ, ηηο εκεξνκελέεο θαη 

ηνπο παξαιάπηεο δεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά 

πξνζδηνξέδεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά 

ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

δηαθάξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θά 

πνζΪ εκεξνκ

ελέεο 

παξαιάπ

ηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο, ηδέσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ρξεζηκνπνηεέ ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζΫηεη εέλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηάκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλέρλεπζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξνϊόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξνϊόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα επηηξΫπεη ηε 

δηελΫξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξΪ ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ά ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη, 

εθφζνλ θξέλεηαη αλαγθαέν, φζνλ αθνξΪ ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζΫηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηέζεληαη 

απφ: 

 

 

α)[......................................……] 
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α) ηνλ έδην ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ ά ηνλ 

εξγνιΪβν, 

θαη/ή (αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο πνπ 

νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ά 

δηαθάξπμε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε ηνπ: 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα Ϋρεη ζηε 

δηΪζεζά ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα παξΪζρεη ηα 

απαηηνχκελα δεέγκαηα, πεξηγξαθΫο ά 

θσηνγξαθέεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνέα δελ ρξεηΪδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ 

γλεζηφηεηαο· 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

δειψλεη πεξαηηΫξσ φηη ζα πξνζθνκέζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

πξνζθνκέζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 

επέζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ά 

ππεξεζέεο αλαγλσξηζκΫλσλ ηθαλνηάησλ, κε 

ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπΫο 

ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνέα νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά 

δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα 

Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηε δηαθάξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθΫξεηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ 

εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο 

αλΪγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ην 

ζχζηεκα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ 

εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε 

Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 

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

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
. 

β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο 

Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, 

παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ     

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

2ε ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

     

 Τ Μ Β Α  Η  Τ Π .  Α Ρ Ι Θ Μ .  ……/2017 

 

ηελ Υέν, ζάκεξα ……….2017, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ: 

 

αθελόο ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»», 

πνπ εδξεχεη ζηελ Υέν (Α.Φ.Μ.999094381, Γ.Ο.Τ. ΥΗΟΤ), φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ 

ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ ηελ  θ. ΔιΫλε ΚαληαξΪθε Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνέν 

ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρΪξηλ ζπληνκέαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξέαο κε ηελ 

επσλπκέα  ……………………………………...T.K…………..Σει………………
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 FAX…………………. Α.Φ.Μ…………………… Γ.Ο.Τ………………………., φπσο 

εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η…….... 

……..………………………………….., ε νπνέα ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρΪξηλ ζπληνκέαο 

«Πξνκεζεπηήο», ζπκθσλάζεθαλ, ζπλνκνινγάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα 

αθφινπζα: 

 

Α. Σελ ……….2017 δηελεξγάζεθε δηαγσληζκφο ζε επξψ, γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΚΔΤΩΝ 

ΑΝΑΛΤΔΩΝ (CPV 33127000-6) γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Υένπ 

«θπιέηζεην», ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 3642/10-3-2017 δηαθήξπμε απηνύ. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ θαηαθπξώζεθε ζηνλ Πξνκεζεπηή κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, ε νπνέα ιάθζεθε θαηΪ ηελ ππ‟ αξηζ. ……..ε/……….2017(ζέκα ………..) 

ζπλεδξέαζά ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθάο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη αλσηΫξσ ΠξΪμεηο θαζψο θαη ε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο. 

 

Β. ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ην Ννζνθνκεέν, φπσο ελ πξνθεηκΫλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαζΫηεη, θαη ν 

Πξνκεζεπηάο, φπσο αληηζηνέρσο ελ πξνθεηκΫλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα 

εθηειΫζεη, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηΫξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλέεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα ΤΚΔΤΧΝ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΑΝΑΛΤΔΧΝ- CPV 33127000-6 
 

1.2. Σα εέδε ζα βξέζθνληαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο ινηπνχο  
φξνπο  ηεο  δηαθάξπμεο ηνπ  δηαγσληζκνχ  θαη  ηελ  ηερληθά  θαη  νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ  ηνπ 

Πξνκεζεπηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

2.1 Ο Πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ 

απνξξΫεη απ‟ απηά, εΪλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ ζπκκνξθσζεέ κε 

ηηο γξαπηΫο εληνιΫο ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο 

δηαηΪμεηο θαη εΪλ ππεξβεέ ππαέηηα ηελ/ηηο πξνζεζκέα/εο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκΫλσλ 

ππφςε ησλ ηπρφλ παξαηΪζεσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ. 

2.2. Ο Πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 
 

2.3. ηνλ Πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην oπoέo ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηov 

ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ, νη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζχκθσλα κε ηελ 3642/10-3-2017 Γηαθάξπμε θαη ηελ λνκνζεζέα πεξέ Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ (λ.4412/16). 
 

2.4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ λνκνζεζέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ, o 

πξνκεζεπηάο επζχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηνπ Ννζνθνκεένπ 

απφ ηελ κε εθηΫιεζε ά ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
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ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.1.Σν ζχλνιν ηνπ ηηκάκαηνο, πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ αμέα ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ θαη ηελ 
εθπιάξσζε θΪζε Ϊιιεο ζπλαθνχο ππνρξΫσζεο ηνπ Πξνκεζεπηά, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθά ηνπ 
πξνζθνξΪ, αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ  ……………………………… ρσξέο ΦΠΑ ά 
………………………. κε ΦΠΑ. Αλαιπηηθφηεξα: 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Δίδνπο 

Κσδηθόο 
Δηαηξείαο 

Πνζόηεηα Σηκή 
Μνλάδνο 

ρσξίο 
ΦΠΑ 

πλνιηθή 
ηηκή ρσξίο 

ΦΠΑ 

Σειηθή 
ηηκή κε 

ΦΠΑ     % 

       

        ΤΝΟΛΑ ……….. ……….. 

Ζ πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη κεηΪ απφ θΪζε ηκεκαηηθά νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη 
πνζνηηθά παξαιαβά απφ ην Ννζνθνκεέν, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ. 

 

3.2. Με ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεέ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ εθφζνλ 

νινθιεξσζεέ ε παξΪδνζε ηεο παξαγγειζεέζαο πνζφηεηαο θαη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε επηβνιάο 

πξνζηέκσλ ά Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά. 
 

3.3. H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ (€), κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ πιεξσκάο πνπ αληηζηνηρεέ ζην πξψην ηηκνιφγην ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 
 

3.4. Ο  ρξφλνο εμφθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 
 

3.5  

3.5.1. Ζ εμφθιεζε γέλεηαη κε βΪζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα 

πνπ πξνβιΫπνληαη θαηΪ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ 

εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη 

αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

 

3.5.2. Ζ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ πψιεζεο δελ κπνξεέ λα γέλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα εθΪζηεο 

ηκεκαηηθάο νξηζηηθάο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο, θαη ηελ Ϋθδνζε ηνπ αληέζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ. 

 

3.6. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη α) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ 

απνζηνιά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη κΫρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ ά εμψδηθσλ δηελΫμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ηνπ πξνκεζεπηά, πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Ν. 

4412/2016. Δπέζεο, δελ πξνζκεηξΪηε ν ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο πιεξσκάο, πνπ νθεέιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηά (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά 

ησλ πιηθψλ κε Ϋθπησζε ιφγσ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ι.π.). 

 

3.7. Ο Πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηάζεηο επέ ηνπ ηηκάκαηνο ησλ εηδψλ. Οη 

δηελεξγνχκελεο θξαηάζεηο εέλαη απηΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ νηθεέα ζΫζε ηεο δηαθάξπμεο θαη 

ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκΫξα ππνγξαθάο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

3.8. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο. 
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3.9. Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην 

Ννζνθνκεέν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ ………….. έσο …………. 
 
Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηνπ λα θαηαγγεέιεη/ιχζεη ηε 

ζχκβαζε κε ηνλ ΑλΪδνρν κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 133 ηνπ Ν.4412/2016. ηε πεξέπησζε απηά, ν ΑλΪδνρνο πΫξαλ ηεο ακνηβάο 

γηα ην Ϋξγν, πνπ Ϋρεη εθηειΫζεη κΫρξη ηελ επΫιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειέαο, δελ 

δηθαηνχηαη λα ιΪβεη θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο απνδεκέσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειέαο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη Ϋλαληη ηξέησλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ϋξγνπ. 
 

Ζ ζχκβαζε ιχεηαη απηφκαηα ζε πεξέπησζε ππνγξαθάο ζχκβαζεο απφ εληαέν δηαγσληζκφ πνπ ζα 

δηελεξγεζεέ απφ ηελ ΔΠΤ ά απφ ηελ 2ε ΤΠΔ ά απφ εμνπζηνδνηεκΫλν θνξΫα αξκνδηφηεηΪο ηεο ζε 

πεξέπησζε επέηεπμεο ζπκθεξφηεξσλ ηηκψλ. Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξαπΪλσ ιφγν δελ ζα 

επηθΫξεη θακέα πεξαηηΫξσ αμέσζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηά – ΑλΪδνρν. 
 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη εθηειεζηεέ φηαλ παξαδνζεέ νξηζηηθΪ ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο, 

γέλεη ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο 

ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

5.1. Ο Πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ππεχζπλνο γηα ηελ κε παξνρά ηεο ππεξεζέαο, 

εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο αλσηΫξα βέα λνεέηαη θΪζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην 

νπνέν ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα απνηξαπεέ Ϋζησ θαη κε ηε ιάςε κΫηξσλ Ϊθξαο 

επηκΫιεηαο θαη ζχλεζεο, Ϋλεθα ηνπ νπνένπ θαζέζηαηαη αλΫθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηά λα πξνβεέ ν 

έδηνο ά κΫζσ ηξέησλ ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 

5.2. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη κΫζα ζε δηΪζηεκα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ Ϋιαβε 

ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηΪ αλσηΫξα βέα λα ην αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζην 

Ννζνθνκεέν ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο δελ 

πξνζθνκέζεη ηΫηνηα ζηνηρεέα ζηεξεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεέ ηε ζπλδξνκά ιφγνπ 

αλσηΫξαο βέαο γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 

5.3. Σν Ννζνθνκεέν νθεέιεη λα απαληάζεη εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηΪ ηα αλσηΫξσ 

γλσζηνπνέεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηΫξαο βέαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηά. Αλ ην Ννζνθνκεέν δελ 

απαληάζεη εληφο ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο 

αλσηΫξαο βέαο απνδεηθλχεηαη πιάξσο απφ ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ πξνζθνκηζηεέ, ζεσξεέηαη φηη 

απνδΫρεηαη ηε ζπλδξνκά ηνπ ιφγνπ αλσηΫξαο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν Πξνκεζεπηάο. 
 

5.4. Γεγνλφηα πνπ εληΪζζνληαη ζην πιαέζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Πξνκεζεπηά θαη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
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ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε, ν Πξνκεζεπηάο, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηΫζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθά επηζηνιά 

η………………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ πΫληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε 

ρξφλν ηζρχνο Ϋσο ηελ ……….-201… 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθά ζχκβαζεο, 

πξΫπεη λα εέλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξνο θαηά έλα κήλα από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θαη ζα 

επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο (ζπκβαηηθφ 

αληηθεέκελν), ηελ εθπιάξσζε ηεο ζπκβαηηθάο ππνρξΫσζεο ηνπ Πξνκεζεπηά θαη χζηεξα απφ ηελ 

εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

7.1. Ζ παξαιαβά ζα δηελεξγεέηαη απφ Δπηηξνπά νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζέα, ζπληαζζνκΫλνπ 

πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηάο Ϋρεη δηθαέσκα λα παξέζηαηαη ζηε δηαδηθαζέα 

παξαιαβάο. 

7.2. Καζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ πξνκάζεηαο, ν πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη 

ζηελΪ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε 

παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ πξνκάζεηαο 

7.3. Ο πξνκεζεπηάο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε 

ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 

7.4. Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο νπνηεζδάπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη 

επζχλεο, πνπ απνξξΫνπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

8.1. Ο Πξνκεζεπηάο θαη ην Ννζνθνκεέν ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκέδνπλ θΪζε δηαθνξΪ πνπ ηπρφλ 

ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεηο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, κε βΪζε ηελ 

θαιά πέζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθΪ άζε. 

8.2. ΚΪζε δηαθσλέα ά δηαθνξΪ πνπ ζα απνξξΫεη απφ ηε ζχκβαζε  ά ζα ζρεηέδεηαη κ‟ απηάλ θαη δελ 

ζα ξπζκέδεηαη θαηΪ ηνλ αλσηΫξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηα θαζ‟ χιελ αξκφδηα 

δηθαζηάξηα, , εθαξκνζηΫν δε δέθαην εέλαη ην Διιεληθφ. 
 

8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ. 

3642/2017 δηαθάξπμεο ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζένπ δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ Ν.4412/2016 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ 

απηψλ δελ απνθιεέεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ δηθαησκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο 

ζπλαθεέο κε ηε ζχκβαζε δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπάο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο. 
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8.4. Σξνπνπνέεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα γέλεη κφλνλ εΪλ ππΪξρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

 

ε πέζησζε ησλ παξαπΪλσ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληέγξαθα, ηα νπνέα, αθνχ 

δηαβΪζηεθαλ, ππνγξΪθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνέσλ ην Ννζνθνκεέν Ϋιαβε Ϋλα 

αληέγξαθν, ελψ ην δεχηεξν Ϋιαβε ν Πξνκεζεπηάο. 

 

                                            ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

Η  ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

   

 

 

 


