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                                                      ΑΔΑΜ: 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2
η 

Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΧΙΟΥ      

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Τ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΧΙΟΣ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΠΑΓΟΥΔΗ 

ΤΗΛ.  2271350258 

FAX:  22710-44311 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡO ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ   ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ) 

   ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ Π.Π.Υ.Υ. 2015  

                                                                CPV:   09100000-0 

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 99.999,60  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  και τους όρους της παρούσας. 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.  Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  

Διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα. 

4.Του Ν. 3335/2005 - ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005 Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 

5. Του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 

230/2.10.2002)  

6.  Του άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 ΦΕΚ 33Α '/14-2-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 

Ενεργειακής στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 

7.  Την υπ΄αριθμ.35130/739 υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291/Β/11-08-

2010 και αφορά στην αύξηση  των  χρηματικών   ποσών  του  άρθρο    83   παρ.  1   του Ν. 

2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου. 

8. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11.05.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 

άλλες   Διατάξεις» άρθρο 24. 

9. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10) 
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10. Του αρ. 2, παρ. 2 περιπτ. γ, υποπερίπτωση δδ, του Ν 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204) όπως     

τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14). 

11. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων    και άλλες Διατάξεις» 

12. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του      Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

13.Τον Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

14. Του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 

230/2.10.2002) 

15. Του Ν. 3886/2010 ΦΕΚ 173
 

Α΄/20-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων». 

16. Του Ν. 38612010 ΦΕΚ 112 Α΄/13.7.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

Και τις αποφάσεις: 

1. Την υπ΄αρ. 4658/2016 K.Y.A (ΦΕΚ 2937 Β/15-9-2016) έγκριση προγράμματος  του ΠΠΥΥ 

2015 του Γ.Ν.Χίου. 

2. Τα  υπ΄ αρ.4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 και 4963/5-10-2016 έγγραφα της ΕΠΥ 

3.Την με αρ.21/31-08-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί 

εγκρίσεως διενέργειας διαγωνισμού. 

4.Την  4978/15-12-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων. 

5. Τη με αρ.πρωτ. 12920/6-9-2017 διαπιστωτική πράξη της Διοικήτριας, περί μη ύπαρξης 

αναγκαιότητας ιδιαίτερων τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 

 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό 

επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής, για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης,) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

(ΨΥΧΑΡΓΩΣ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)  συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών  (99.999,60€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 2.000 1,100 2.574 

2 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
Λίτρο 98.777,87 0,843         97.425,6 

 

                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:        99.999,60€ 
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Ο διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016. 

Τυχόν αιτήματα ενδιαφερομένων εταιριών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό   

τόπο    του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός αριθμός 45638). 

 

Η δαπάνη για την πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑΕ 

1611 και ΑΑΜΔ 989/4-9-2017 (ΑΔΑ : ΩΧΗ9469073-ΙΕ4) 

 

 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής  προσφοράς στο Σύστημα. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι  

εκπρόθεσμες και εάν τυχόν έχουν υποβληθεί εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του  

άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Tα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων   

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της 

Υ.Α.     Π1/2390/2013 προσκομίζονται δε σε σφραγισμένο φάκελο στην Γραμματεία του Γ.Ν. 

ΧΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 2   Τ.Κ.82132 ΧΙΟΣ. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω   του    

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  σύμφωνα  

με  τα  οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , 

όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

Για τη συμμετοχή τους στον ανωτέρω διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(υποψήφιοι προμηθευτές) απαιτείται: 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ 

 ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Διαδικτυακή 

πύλη 

www.promitheus.

gov.gr   

του ΕΣΗΔΗΣ – 

ΓΝ ΧΙΟΥ 

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

 

8-9-2017 
20-9-2017 

        9:00 π.μ. 

9-10-2017 

23:30 μ.μ. 

13-10-2017 

10:00 π.μ. 
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1.   Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής. 

2. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

α) Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό,  παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, 

ταυτοποιούμενοι     ως εξής: 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)   

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  που  

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 - Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι    οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους    

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των     διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 - Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και  

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

i)  Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

ii) Eίτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις      

έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών  του  π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του  σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε    έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

β) Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής 

εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει    στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις 6-9-2017 στις παρακάτω  

Ελληνικές εφημερίδες: 

-  ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ : 
1.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ        
2. ΛΟΓΟΣ  

                        

- ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ: 

1. ΠΟΛΙΤΗΣ 

- Στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Νοσοκομείου 

- Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για 

Δημοσίευση στις 8-9-2017. 

- Στo Επιμελητήριο Χίου. 
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε: 

α. Στην  ιστοσελίδα του Γ.Ν.Χίου www.xioshosp.gr  

β. Στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) και  

γ. Στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Για ότι δεv προβλέπεται από τηv παρούσα διακήρυξη ισχύουν oι περί προμηθειών διατάξεις τoυ  

Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

                                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. XIOΥ     

 

 

 

                                                                                             ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ       

 

                                                                                               

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) Έλληνες Πολίτες 

Β) Αλλοδαποί 

Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Δ) Συνεταιρισμοί 

Ε) Ενώσεις Προμηθευτών/Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής   πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο N.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)   «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων   Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

1.2 Περιεχόμενο προσφορών
 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και                      

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά,    καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 

Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και   

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα     

με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές     

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
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1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα,  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 

Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται 

στο ποσό των 1.710,00 € και ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς. 

 

2. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ISO 

 

 

4. Tα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος  

 Έτσι : 

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

● Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

α. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας      

Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί  μετά   τις   

4/4/2011,  η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του   αρμόδιου 

κατά τόπους  επιμελητηρίου),   στην οποία να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία 

φορά το καταστατικό της εταιρείας και ένα    αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, σύμφωνα 

με την ανωτέρω τροποποίηση   υπογεγραμμένο  από   τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

β. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού   της  αρμόδιας   

Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 

4/4/2011,  η   βεβαίωση    αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του 

αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου), στην   ο-ποία  η ως  άνω  υπηρεσία   βεβαιώνει  ότι  το   

τελευταίο ΔΣ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που δημοσιεύεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ 

(Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και στην οποία βεβαίωση αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και 

ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η   ανακοίνωση με το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

γ. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού    (πιστοποιητικό μεταβολών). 

- Προκειμένου για εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως    άνω   

έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ.   του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου. 

● Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

β. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού     

(πιστοποιητικό μεταβολών). 

- Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω  έγγραφα 

της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του 

αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου. 

- Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει      

νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
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Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

● Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 

α. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την  

προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που    

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του  

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε  

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα   δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3)εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα   

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη   βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

Β) «Τεχνική προσφορά» 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2. Εφόσον  οι   τεχνικές   προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

3. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται   από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με 

διαβιβαστικό όπου θα     αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

4. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Ειδικότερα, στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τοποθετείται  ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα, η    οποία συμπληρώνεται από τον προμηθευτή, όπως στο Παράρτημα Α της 

παρούσας      (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του  Γενικού 

Νοσοκομείου Χίου  και των φορέων ευθύνης του (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ΨΥΧΑΡΓΩΣ.),  πρέπει να 

είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό 

και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.   

3. Για τα κείμενα σε χημική εξέταση είδη, ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές Εγκυκλίους 

του Γενικού Χημείου του Κράτους. Για τα υπόλοιπα είδη ισχύουν όσα καθορίζονται από την 

Αγορανομία.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τονίζεται ότι το  Γενικό Νοσοκομείο Χίου  έχει το δικαίωμα να αποστέλλει, όσες φορές κρίνει 

αναγκαίο, δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ανάλογα με το είδος), για τον καθορισμό 

της ποιότητας ή της προέλευσης. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του προμηθευτή και η 

σχετική διαδικασία (λήψη δείγματος, αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα βαρύνουν τον ίδιο. 

 

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

1. Στον  (υπο)φάκελο  με  την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του ενδιαφερόμενου. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

2. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε    

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που  περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά    υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό   μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

3. Εφόσον  η  οικονομική   προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα     

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

4. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: 

α) Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή,  

σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος άρθρου για την υλοποίηση της προμήθειας σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο    

δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση,   εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο 

και με τον τρόπο  που   προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

β) Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο οικονομική προσφορά, 

επί ποινή απόρριψης.  

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα 

πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης, καθώς και της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

δ) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ε) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα 

ζητηθούν. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των αναφερόμενων βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο.  
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στ) Η οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να 

εφαρμόσει  τις  τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή 

αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

 

2. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών Ηλεκτρονική Αποσφράγιση υποφακέλων  

α. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό   όργανο  

διενέργειας  του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού, την ημ/νια 

αποσφράγισης των προσφορών,  όπως ορίζεται στην παρούσα. 

β. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 

την  ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

γ. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1) Αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι οι οποίοι εμπεριέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής   και 

τις τεχνικές προσφορές. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή, προβαίνει στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού και 

γίνεται καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της. 

2) Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά  

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική   

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την  

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές    από-σφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που  αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

3) Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται    ηλεκτρονικά 

από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε     αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. 

4) Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των      

ηλεκτρονικών προσφορών και oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 

 

3. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση αποτελεσμάτων 

α. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική   ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή  αρχείου 

.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και γίνεται Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»   του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

β. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)   εργασίμων  

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρμόδια  υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). 

γ. Δικαιολογητικά κατακύρωσης : 

 

1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου    από   το  οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : 
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α) Για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από 

τα ακόλουθα: 

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 

Μαΐου 1997 (EE C  195  της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

3) Απάτη,    κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ.48), 

4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες  δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία  

ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

β) Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 

60/07). 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου   

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και, επίσης, ότι 

δεν    τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και 

τελών) και πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι   

είναι ενήμεροι  ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του    ελληνικού δικαίου (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του 

ΠΔ 60/2007). 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα  πιστοποιείται  αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά ή το αντικείμενο δραστηριότητας τους κατά την 

ημέρα   διενέργειας του διαγωνισμού. 

6) Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ υποβάλλει (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης 

/Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της 

εταιρείας, ενώ για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011 από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του 

αρμόδιου κατά τόπους    επιμελητηρίου) και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού στο οποίο αναφέρεται  η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική  Συνέλευση  που  το  έχει τροποποιήσει. 

Σημείωση: Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον  

αποκλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 103 

του Ν.4412/2016. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με  

αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

 

4. Ανάδειξη Μειοδότη 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και  δεν  

προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 

όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
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έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την   

αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν 

υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και  δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή  υπεύθυνη  δήλωση ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά  που έχουν  ζητηθεί από την διακήρυξη, , καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η  εγγύηση 

συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και 

τεχνικών προϋποθέσεων.  

 

5. Χρόνος ισχύος σύμβασης 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος, αρχόμενης από την ημερομηνία 

υπογραφής της και δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και με δικαίωμα παράτασης για τρείς (3) ακόμα 

μήνες με  απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου. 

 

6. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέσα σε διάστημα 

(60) ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (τμηματικές παραδόσεις) (ποιοτική και 

ποσοτική) για κάθε παραγγελία με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά από την 

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα: 

1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης υλικού στην αποθήκη  

2)   Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας 

3)   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν κριθεί αναγκαίο από τον φορέα 

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν oι  νόμιμες κρατήσεις που διέπονται από το Ν.2286/95 το Ν. 3580/07 , 

καθώς και παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo Ν.2198/1994. 

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται 

υπερήμερο και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

7. Ενστάσεις 

Ενστάσεις  υποβάλλονται  για  τους  λόγους  και με την διαδικασία που προβλέπεται, μέσω του 

συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου  .pdf  το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται,     αυτά υποβάλλονται 

από  τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf  

προσκομιζόμενα  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο)στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και 

της Υπουργικής απόφασης «Περί ηλεκτρονικού    Παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 

1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση    

αυτών από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για  την   ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
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8. Λοιποί Όροι 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε 

αυτόν,    συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω     αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη  

λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές καθώς και αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης,   

εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται 

δεκτές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ζητούμενων υπηρεσιών. 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη    

σύγκριση των προσφορών. 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την    

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

         α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2 %, επί της συνολικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  (1.710,00€). 

 β. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη 

λήξη της ισχύος της προσφοράς στο διαγωνισμό και για τον ανάδοχο μέχρι την κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

 γ. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από την προσήκουσα εγγυητική επιστολή απορρίπτεται. 

 δ. Ως προς το περιεχόμενο του εγγράφου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα. 

 

10. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα καταθέσει 

με την  υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται  

εισαγωγικά στη διακήρυξη. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

1. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις 

ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
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2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: 

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται 

σε επιμέρους   χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη  

επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού 

χαρακτηριστικού. 

 

3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει: 

- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή  ή  

αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση. 

 

4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα  σημεία  της   

προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. 

από τα οποία   τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης 

στήλης   της προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία 

(Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της  προδιαγραφής και η επιτροπή 

αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Οι παραπομπές θα γίνονται σε 

συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής προσφοράς. Γενικές αναφορές ή ασαφείς 

παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι 

υποχρεωτική   η  απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η 

παροχή όλων των      πληροφοριών που ζητούνται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης 

και κίνησης για τις ανάγκες του  Γενικού 

Νοσοκομείου Χίου και των φορέων ευθύνης 

του (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ΨΥΧΑΡΓΩΣ.),  

πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη 

που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

 

ΝΑΙ   

Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να 

είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις 

από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο 

θέρμανσης.  

ΝΑΙ   

    

Για τα κείμενα σε χημική εξέταση είδη, 

ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές 

Εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του 

Κράτους. Για τα υπόλοιπα είδη ισχύουν όσα 

καθορίζονται από την Αγορανομία. 

ΝΑΙ   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    
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Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου  έχει το 

δικαίωμα να αποστέλλει, όσες φορές κρίνει 

αναγκαίο, δείγματα στο Γενικό Χημείο του 

Κράτους (ανάλογα με το είδος), για τον 

καθορισμό της ποιότητας ή της προέλευσης. 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του 

προμηθευτή και η σχετική διαδικασία (λήψη 

δείγματος, αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα 

βαρύνουν τον ίδιο. 

 

ΝΑΙ   

    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΧΙΟΣ 

Τ.Κ.82132] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [B.ΠΑΓΟΥΔΗ] 

- Τηλέφωνο: [2271350258] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithion@xioshosp.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.xioshosp.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΚΑΥΣΙΜΑ CPV 09100000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC00…………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες,  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία
,
· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
·
 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
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[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

[] Ναι [] Όχι 
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επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

 

 

α)[......................................……] 
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α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2
η 

Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΧΙΟΥ                          99.999,60 € με ΦΠΑ  

  

« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ » 

ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΧΙΟΣ 

ΤΗΛ.  2271350258 

FAX:  2271044311 

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων του Γ.Ν. Χίου με ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό» 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ………………., οδός …………………., 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, ΔΟΥ……………, τηλέφωνο ………., fax ……….. 

Τα προσφερόμενα καύσιμα είναι από την εταιρεία: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χίου είναι 

ποιότητας όμοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΝ ΧΙΟΥ
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
 ….…..%  

2. 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
 ………%  

 

Αποδέχομαι δε ότι το Γ.Ν. Χίου  μπορεί οποτεδήποτε να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, 

ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο 

Γενικό Χημείο του Κράτους. 

…../…./2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 
1
 Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι επί της τρέχουσας διαμορφούμενης 

λιανικής τιμής του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην έδρα του Γ.Ν Χίου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

       Προς 

 Γ.Ν. ΧΙΟΥ 

ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 

ΤΚ 82132 

 

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 

ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………………………. Δ\νση 

………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια 

……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

    ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

Γ.Ν.ΧΙΟΥ 

ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΤΚ 82132    

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. 

…….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση 

………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια 

……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

 

     

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Υ Π .  Α Ρ Ι Θ Μ .  ……/2017 

 

Στην Χίο, σήμερα ……….2017, μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
αφενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»», 

που εδρεύει στην Χίο (Α.Φ.Μ.999094381, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά 

την υπογραφή της παρούσας από την  κ. Ελένη Κανταράκη Διοικήτρια του Νοσοκομείου το 

οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και αφετέρου της εταιρίας 

με την επωνυμία  ……………………………………...T.K…………..Τηλ………………

 FAX…………………. Α.Φ.Μ…………………… Δ.Ο.Υ………………………., όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ…….... 

……..………………………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Ανάδοχος ς», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 
 
Α. Την ……….2017 διενεργήθηκε διαγωνισμός σε ευρώ, για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(CPV 09100000-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 37/2017 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε 

κατά την υπ’ αριθ. ……..η/……….2017(θέμα ………..) συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού. Οι ανωτέρω Πράξεις καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Β. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 

Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ- CPV 09100000-0 
 
1.2. Τα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς  
όρους  της  διακήρυξης του  διαγωνισμού  και  την  τεχνική  και  οικονομική προσφορά  του 
Αναδόχου  

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

2.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

απ’ αυτή, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές του Νοσοκομείου, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια την/τις προθεσμία/ες εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρατάσεων που του δόθηκαν. 
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2.2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
2.3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί 

τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται σύμφωνα με την 37/2017 Διακήρυξη και την νομοθεσία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (ν.4412/16). 
 
2.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, o 

Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου 

από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
3.1.Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία των υπό προμήθεια ειδών και την 
εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του 
προσφορά, ανέρχεται στο ποσό των  ……………………………… χωρίς ΦΠΑ ή 
………………………. με ΦΠΑ. Αναλυτικότερα: 

Α/Α Περιγραφή 
Είδους 

Κωδικός 
Εταιρείας 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Τελική 
τιμή με 

ΦΠΑ     % 

       
        ΣΥΝΟΛΑ ………..
 ……….. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική του 
προσφορά. 

 
3.2. Με τη λήξη της σύμβασης θα ολοκληρωθεί η εξόφληση των τιμολογίων εφόσον 

ολοκληρωθεί η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας και δεν συντρέχει περίπτωση 

επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου  
 
3.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αντιστοιχεί στο πρώτο τιμολόγιο της σύμβασης από 

τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
3.4. Ο  χρόνος εξόφλησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
3.5  

3.5.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
 
3.5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία 

εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του 

αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
 
3.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 

την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 

δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου που αφορούν 

την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ν. 

4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 
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υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή 

των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 

3.7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι 

διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης και 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 
 
3.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 
 

3.9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από ………….. έως …………. 
 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη 

σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της 

αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, 

δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που 

αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 
 
Η σύμβαση λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από ενιαίο διαγωνισμό που 

θα διενεργηθεί από την ΕΠΥ ή από την 2η ΥΠΕ ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς 

της σε περίπτωση επίτευξης συμφερότερων τιμών. Η λύση της σύμβασης για τον παραπάνω 

λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Ανάδοχο. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 

γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

5.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή της υπηρεσίας, 

εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, 

το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων 

άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί 

ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε 

χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 

Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 

προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου 

ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
5.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 

γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν 

απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός 

ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι 

αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος  

17PROC001916629 2017-09-08



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 37 
 

5.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του Ανάδοχο και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική 

επιστολή τ………………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-201… 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, 

πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από τον συμβατικό χρόνο και θα 

επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της προμήθειας (συμβατικό 

αντικείμενο), την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
7.1. Η παραλαβή θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου 

προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία 

παραλαβής. 

7.2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του προμήθειας 

7.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

7.4. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

8.1. Ο Ανάδοχος  και το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, με βάση 

την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση  ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια δικαστήρια, , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 
8.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

………………………… διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά Ν.4412/2016 κ.λ.π.). Η 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 

Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 
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8.4. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια αντίγραφα, τα οποία, 

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο 

έλαβε τρία αντίγραφο, ενώ το τέταρτο έλαβε ο Ανάδοχος  
 

                                            ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

 

 
 
       Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

   

 

 

 

 

 

17PROC001916629 2017-09-08


		2017-09-08T09:51:27+0300
	ELENI KANTARAKI




