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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

                                                                                                      Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                         

                                                                                                      Πιεξνθνξίεο:  

                                                                                                      Κνπηζνπξά Βαζηιηθή                         

                                                                                                      Σει.: 22713/50258

                                                          Fax : 22710/44311 

 

     

                                                               ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  86/2018  

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΔΠΗΓΔΜΧΝ» CPV: 33141110-4,  ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ Π.Π.Τ.Φ.Τ. ΔΣΟΤ 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  

ΔΧ 14.432,54€  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ  

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ. 

 

Σόπνο 

Γηαγσληζκνύ 

Υξόλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην 

Καηαθύξσζεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο 

Γ.Ν.ΥΗΟΤ 
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ” 

Ζκεξνκελία 18.12.2018 Ζκεξνκελία 17.12.2018 
Ζ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο. 

έσο 14.432,54€      

κε  ΦΠΑ  
Ζκέξα: Σξίηε Ζκέξα: Γεπηέξα 

Ώξα: 11:00 π.κ. Ώξα: 14:00 κ.κ. 

 

Σν Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έρνληαο ππόςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ. Α’ 31/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

5. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο 

2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο. 
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6. Σνπ Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα». 

7. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ Α’ 145/11.07.2014) άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ «πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ». 

8. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145/05.08.2016) θαη ηνπ Ν. 4152/2013 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

Ν. 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013. 

9. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

10. Σνπ Ν. 4497/2017, άξζξν 107 – Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016  (ΦΔΚ Α’ 171/13.11.2017) 

11. Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4
α
 “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).  

Β. Τις αποθάζεις: 

1.  Σελ ππ’ αξηζ. 4658/2016 K.Y.A (ΦΔΚ 2937 Β/15-9-2016) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο  ηνπ Π.Π.Τ.Φ.Τ. 

2015 ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 
2. Σα  ππ’ αξηζ. 4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 20/13.06.2018 (ΑΓΑ: 6Φ8Μ469073-Μ9Χ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

κε ηελ νπνία εγθξίλεη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΔΠΗΓΔΜΧΝ»  θαη  ηελ δηελέξγεηα απηνχ.   

4. Σελ ππ’ αξηζ. 495/20.07.2018 (ΑΓΑ:Χ9ΒΗ469073-Γ10) απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

5. Σν ππ’ αξηζ. 16702/12.10.2018 δηαβηβαζηηθφ ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  πξνο ην ΔΖΓΖ  γηα ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ «ΔΠΗΓΔΜΧΝ». 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 34/09.11.2018 (ΑΓΑ: ΦΦΡ1469073-037) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζ. 20/13.06.18 απφθαζή ηνπ θαη εγθξίλεη ηηο 

ηειηθέο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 1665/20.11.2018 (ΑΓΑ:ΧΠ3Ξ469073-6ΗΚ) αλάιεςε πίζησζεο. 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 795/21.11.2018 (ΑΓΑ:ΦΔΓΣ469073-ΛΦ6) απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

                                                               ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΔΠΗΓΔΜΧΝ»  CPV 33141110-4 εγθεθξηκέλνπ κε ην 

Π.Π.Τ.Φ.Τ. ΔΣΟΤ 2015, πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο έσο 14.432,54€ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθήο Άπνςεο Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»,  ζηηο 18.12.2018, εκέξα Σξίηε  θαη 

ώξα 11:00 π.κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Σ.Κ.82132, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 17.12.2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ.  

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζπιινγήο πξνζθνξψλ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16),  κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16 ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

α) Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό  

γ) ν ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο Γηαθήξπμεο 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ) 
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ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή) 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο (ππφ)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ. 2, 

ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί πνηλή απόξξηςεο,  ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν) θαζψο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθφ ή καγλεηηθφ κέζν, πρ cd 

 

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε 

ζπκπιήξσζε, αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ (ππφ)-θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 

ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ 

ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 

αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο 

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

O δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Όξνη δηαθήξπμεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’:  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

                                              

                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

                                           ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV «ΔΠΗΓΔΜΟΗ»  (CPV 33141110-4) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο Έσο  14.432,54€ κε ΦΠΑ 

Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1665/20.11.18 (ΑΓΑ: ΧΠ3Ξ469073-6ΗΚ) 

Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, 

Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ)  

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
 17.12.2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 
 18.12.2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Σόπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ Γ. Ν.  ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε: 

 ζην ΚΖΜΓΖ (www.promitheus.gov.gr ) 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο (www.xioshosp.gr)   

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 03.12.2018 Γεπηέξα 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 
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απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»). 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 

εθαηόλ  νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο κέξεο (παξ. 4, άξζ.97 ηνπ 

4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν 

εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν 

μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη λα πεξηέρεη: 

α) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (αα) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φηη: 

- Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 

- Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016 

- Γελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

- Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

- Να αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη. 

- Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

είλαη αιεζή θαη αθξηβή. Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 

- Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα ή αμίσζε απνδεκίσζεο γηα 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΣΔΗΟ», 

ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

- Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/16.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν Ο.Δ., Δ.Δ. ή 

Δ.Π.Δ., ε ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

θαηαζηαηηθφ λφκηκν εθπξφζσπν. ηελ πεξίπησζε ησλ Α.Δ. απφ ηνλ 

Γηεπζχλνληα  χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ.  

Σέινο, λα πιεξνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986 (Α’75) δείγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη  ζην 

Παξάξηεκα Η  ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο. 

  

β) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα  αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο εηαηξίαο (φπσο παξαζηαηηθφ / 

έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, ΦΔΚ, αληίγξαθν ή απφζπαζκα 

θαηαζηαηηθνχ). 

ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

γ)  Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο,  εθφζνλ  νη  ελδηαθεξφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο. 

 

δ)  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

 

                             ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα,  prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.) ηδίσο, (άξζ. 94 

ηνπ Ν.4412/16), ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ . 

 

 

                       ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο επί πνηλή απνξξίςεσο,  κε ηελ 

έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ»  εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη κόλνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’,  απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν), θαζψο 

επίζεο   θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd) ζε κνξθή pdf. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε επξψ (EUR).  

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα θάζε 

είδνο μερσξηζηά, αιιά ζην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ 

θάζε είδνπο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β’ 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδψλ θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη.  
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ηηκέο ζα δίλνληαη αλά είδνο ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ  

ηνπ ζπλεκκέλνπ παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα  είλαη ελαξκνληζκέλεο κε απηέο 

ηνπ Αξρείνπ Παξαηεξεηεξίνπ Αλψηαησλ Απνδεθηψλ Σηκψλ (άξζ. 

25, εδ. 1.1.3, ηνπ Ν. 4472/2017) πνπ αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (Ν. 3918/2011, άξζξα 13 & 14). Δάλ δελ 

ππάξρεη αληηζηνηρία ζα πξέπεη λα δειψλεηε κε Τπεχζπλε Γήισζε 

(Ν.1599/1986) θαη λα θαηαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ 

λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά  απφ πξνεγνχκελνπο 

δηαγσληζκνχο, κε νπνηνλδήπνηε θνξέα. Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (άξζ. 102 ηνπ Ν 4412/16)  

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε 

αηηηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ζ 

αηηηνιφγεζε ζα δίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά 

αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. (παξ. 1, άξζ.88 ηνπ Ν.4412) 

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζα είλαη ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.  

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ην 

πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο έγθξηζε, ζην νπνίν 

δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ 

ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα 

πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»: 

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
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 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

α)   Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ δεηείηαη 

β)  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε. 

γ)  Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ 

δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν 

λφκηζκα. 

δ)  Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν 

ηζρχνο.  

ε) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

ζθάικαηα θαη δελ δηνξζψλνληαη / απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

ε)  Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο 

ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

ζ) Έιιεηςε θαηάζεζεο δεηγκάησλ, εθφζνλ αηηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

η) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηζρχνληα ΦΠΑ,  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

δηαθήξπμεο (είηε αθνξά ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο εηδψλ, 

είηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο). 

 

 

 

 

- ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   

-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

  -ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ζην ηει.22713/50258 θαη ζην 

email: promithion@xioshosp.gr  

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ 

ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 795/21.11.2018 

(ΑΓΑ:ΦΔΓΣ469073-ΛΦ6) απφθαζε, παξνπζία κφλνλ απηψλ πνπ 

ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο 

(άξζ.221 ηνπ Ν.4412/16). 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξόζεζκα, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 
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i) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 ii) Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 iii) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 v) Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ή ηηο 

ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ 

ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο  (άξζ. 117, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/16). 

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, 

ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ 

εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 

κε βάζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, εηο δηπινύλ.            

Ζ πξνζεζκία απηήλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) 

νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη  (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ (άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16). 

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ  

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο  αμηνιφγεζε.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζ. 103 ηνπ Ν.4412/16. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(παξ. 4, άξζ.105 ηνπ Ν.4412/16) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

καηαηψλεηαη (άξζ.106 ηνπ Ν.4412/16). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή 

παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 

θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
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ζχκβαζεο (Ν.4497/2017, άξζ. 107, παξ.25).  

ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:  

α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 

θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε  λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ 

απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, 

εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

(άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16) 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε. 

- φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 206 & 207 ηνπ Ν. 4412/16,  

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη 

ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221 

θαη 203 ηνπ Ν.4412/16). 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ  

Ν.4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

- ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

- ΠΛΖΡΧΜΖ 

- ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξα 36 & 350 

ηνπ Ν.4412/16 θαζψο θαη ηνπ Ν. 3580/2007) 
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Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,  

- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13) 

Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 

2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ 

πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

- θαζψο επίζεο θαη  ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα 

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 

δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4% 

ΔΝΣΑΔΗ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 

ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδεη ν Ν.4412/16, άξζ.376, παξ.11. 

3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή, απφ 

ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016, άξζ.72, παξ. 1α 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα (30) 

εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο . 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
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αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016, 

άξζ. 72, παξ.1β 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηώζεη ηελ 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξν ην 

αληηθείκελφ ηνπ ή ηκήκα απηνχ, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε 

ηέηνησλ πξνζθνξψλ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζ. 

106, παξ. 1 & 2 ηνπ Ν.4412/16, κεηά απφ ηελ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί - κεηά απφ ηελ γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο,  απφ ην ζεκείν πνπ  εκθηινρψξεζε 

ην ζθάικα ή ε παξάιεςε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

(άξζ. 29 ή 32 ηνπ Ν.4412/16). 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, 

εδάθην β, ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

                                                                                                     

                                                             

                                                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

                                               ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

                                                     ΔΛΔΝΖ   ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄                                           

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΠΗΓΔΜΧΝ (επηδεζκηθνύ πιηθνύ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 14.432,54€ 

Π.Π.ΤΦ.Τ 2015 

 

1) ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΞ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΝΖΜΑΣΟ :  

Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινχληαη απφ βακβαθεξά θαη ειαζηηθά 

λήκαηα θαηαιιήινπ πθάλζεσο (θαζαξή θαη ρσξίο ελψζεηο), ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά απηψλ. Οη παξπθέο ησλ ηαηληψλ ζα πξέπεη λα είλαη πθαζκάηηλεο (ππφ κνξθή νχγηαο) θαη 

φρη θνκκέλεο. Ζ επηκήθπλζε ησλ ηαηληψλ κε ζχγρξνλε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (λα αθνινπζνχλ θαηά 

πξνζέγγηζε ην λφκν ηεο ειαζηηθήο παξακφξθσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 70% ηνπ 

αξρηθνχ κήθνπο. Ζ δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηκήθπλζε 70% πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζην 

(minimum) 10N / αλά εθαηνζηφ (cm) δεινχκελνπ πιάηνπο. Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα επηκεθχλνληαη 

ρσξίο ειάηησζε ηνπ πιάηνπο. Μεηά ηελ επαλαθνξά απφ ηελ ηάλπζε, ην κήθνο ηνπ δνθηκίνπ δελ ζα 

uπεξβαίλεη ην 60% ηνπ κήθνπο πιήξνπο ηάλπζεο. 

Να είλαη αλζεθηηθνί θαη λα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζην δέξκα. 

Να έρνπλ ρξψκα αλνηθηφ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο. 

Σν βάξνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 70 

gr/m
2
.  

Γιαζηάζεις 

To πιάηνο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαζνξίδεηαη ζε 5, 10 θαη 15 εθαηνζηά (cm) θαη ην αξρηθφ κήθνο 

ζε 2,7 κέηξα (m) πεξίπνπ θαη ην ηειηθφ κήθνο ζε ηάλπζε 4.5 κέηξα (m) θαη’ ειάρηζην (minimum). 

Κάζε ειαζηηθφο επίδεζκνο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ σο εμήο: 

Γηα ην πιάηνο ησλ 5cm: έλαο ζπλδεηήξαο. 

Γηα ην πιάηνο ησλ 10 cm: δχν ζπλδεηήξεο.  

Γηα ην πιάηνο ησλ 15 cm: ηξεηο ζπλδεηήξεο. 

5cm   : 5.000 ηεκάρηα (   422,94 x 9%  =   461,00€) πξνυπνινγηζκφο  είδνπο 

10cm : 7.000 ηεκάρηα (   908,26 x 9%  =   990,00€)           ’’                    ”  

15cm:  7.000 ηεκάρηα (1.294,50 x 9%  = 1.411,00€)          ’’                    ”    

Συζκευαζία 

 Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα παξαδίδνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εληφο ζεινθάλ ή πιαζηηθνχ πιηθνχ, 

ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηνθηβψηηα γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο θαηαπνλήζεηο 

θαηά ηε κεηαθνξά. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη πξέπεη λα 

παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. 

Δπίζεο επί ηεο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

-ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, ηφπνο) 

-ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

-νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαζψο θαη ην κήθνο ζε ηαλπζκφ 

-ν ρξφλνο θαηαζθεπήο 

-νδεγίεο ρξήζεσο θαη πιχζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

-ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο 

 

2)  ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΡΖΣΗΝΟΤΥΟ ΓΤΦΔΠΗΓΔΜΟ ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΔΧ:  

Με ηελ δηάβξεμή ηνπο λα πγξαίλνληαη γξήγνξα θαη νκνηφκνξθα ζε ρξφλν 2 ιεπηψλ, λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ πθαζκάηηλν fiberglass εκπνηηζκέλν κε ξεηίλε θαη πνιπνπξεζάλε, λα είλαη 

αεξνδηαπεξαηνί, ην εθκαγείν λα είλαη ειαθξχ, ζθιεξφ, αθηηλνδηαπεξαηφ θαη λα ζηεγλψλεη εχθνια φηαλ 

βξαρεί. 
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To πιάηνο ησλ ζπλζεηηθψλ ξεηηλνχρσλ γπςεπηδέζκσλ ηαρείαο πήμεσο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

   7,5 εθαηνζηά   (cm), Σεκάρηα   100 (210,09 x 9% = 229,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

 12,5 εθαηνζηά   (cm). Σεκάρηα     50 (128,44 x 9% = 140,00€)           ’’                  ” 

 

 

3)  ΓΤΦΔΠΗΓΔΜΟΗ ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΔΧ:  

Γπςεπίδεζκνη ηαρείαο πήμεσο (έσο 2min) κε κηθξή απψιεηα γχςνπ πξίλ θαη κεηά ηνλ εκπνηηζκφ ζην 

λεξφ . Απαηηνχκελνο ρξφλνο δηαβξνρήο έσο 3 sec. Ζ ζχζηαζε ηνπ επηδέζκνπ γχςνπ λα είλαη θξεκψδεο. 

Ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξέπεη λα έρεη νκαιφ θαη ηέιεην θηλίξηζκα. Να γίλεηαη νκνηνγελήο 

δηαβξνρή φισλ ησλ ζηξσκάησλ ηεο γπςνηαηλίαο θαηά ηελ εκβάπηηζε ζε λεξφ . 

Γιαζηάζεις: 

Οη δηαζηάζεηο ησλ γπςεπηδέζκσλ θαζνξίδνληαη ζε πιάηνο 10 εθαηνζηά (cm), 15 εθαηνζηά (cm) θαη 

κήθνο 2 κέηξσλ(m). 

10cm: 2.000 ηεκάρηα (306,42 x 9% = 334,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

15cm: 2.500 ηεκάρηα (559,63 x 9% = 610,00€)          ”                      ” 

 

 

4) ΔΠΗΓΔΜΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ (ORTHO-BAN):  

Δπίδεζκνο βάκβαθνο γηα ηνπνζέηεζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε γχςνπ. Οθείιεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ βακβάθη ή πιηθφ κε πθαζκάηηλν, λα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο, λα είλαη 

απηνζπγθξαηνχκελνο, λα θφβεηαη εχθνια κε ην ρέξη, λα έρεη κεγάιε θάζεηε ειαζηηθφηεηα, λα κπνξεί λα 

απνζηεηξσζεί, λα είλαη εππξνζάξκνζηνο, καιαθφο, απαιφο, απνξξνθεηηθφο  θαη αθηηλνδηαπεξαηφο. 

Γιαζηάζεις: 

To πιάηνο ησλ επηδέζκσλ βάκβαθνο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

  5 εθαηνζηά (cm):    500 ηεκάρηα  (  55,05 x 9% =   60,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

10 εθαηνζηά (cm): 2.500 ηεκάρηα  (283,49 x 9% = 309,00€)            ’’                  ” 

15 εθαηνζηά (cm): 3.500 ηεκάρηα  (611,93 x 9% = 667,00€)            ”                   ” 

 

5) ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ ΔΝΖΛΗΚΧΝ:  

Δηδηθέο δεξκαηηθέο απηνθφιιεηεο έιμεηο απφ αθξψδεο πιηθφ. 

100 ηεκάρηα (395,00 x 9% = 430,55€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

 

6)  COLLAR & CUFF:  

Ηκάληαο απφ αθξψδεο πιηθφ, ππναιιεξγηθφ, επελδεδπκέλν κε ζσιελνεηδή επίδεζκν, ν νπνίνο είλαη 

πιεγκέλνο απφ ίλεο θπζηθνχ βακβαθηνχ, ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί θακία ρεκηθή επεμεξγαζία. Ο 

ηκάληαο λα είλαη θνκκέλνο ζε ισξίδεο ζηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: 

 πλνιηθφ κήθνο έσο 10κ., πάρνο 1cm θαη πιάηνο απφ 5cm–8cm. Να θφβεηαη ζε νπνηνδήπνηε 

επηζπκεηφ κήθνο θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ λα εμαζθαιίδεηαη κε πιαζηηθά θιηπο ζηεξέσζεο, ζε ηθαλφ 

αξηζκφ γηα ην ζχλνιν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηα νπνία λα δηαηίζεληαη εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ 

πξντφληνο. 

2.000 ηεκάρηα (20.000 κέηξα) (757,06 x 9% = 825,20€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

 

 

7) ΣΑΗΝΗΔ ΤΓΚΛΗΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ:  

Απηνθφιιεηεο απνζηεηξσκέλεο ηαηλίεο ζπγθιίζεσο ηξαχκαηνο απφ πνιπακίδε κε ππναιιεξγηθή θφιια. 

Οθείινπλ λα είλαη εχθακπηεο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. 

Γιαζηάζεις:  

3mm Υ 75mm   

Πνζόηεηα : 15 θνπηηά ησλ 100 θαθειιίζθσλ. Κάζε θαθειιίζθνο πεξηέρεη πεξίπνπ 8 ηαηλίεο ζχγθιηζεο  
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(596,33 x 9% = 650,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

 

8) ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ (Τθαζκάηηλνο):  

Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη. Nα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα κε θέξεη ειαηηψκαηα ή αηέιεηεο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Nα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ή αιιεξγία. O ιεπθνπιάζηεο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζε πελία. Tα πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 10 - 20 ηεκαρίσλ. Ο ππφ 

πξνκήζεηα ιεπθνπιάζηεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηαηλία θαηαζθεπαζκέλε απφ χθαζκα βακβαθεξφ ή 

ζπλζεηηθφ ή ζχκκηθην πιηθφ. Σν ρξψκα ηεο ηαηλίαο λα είλαη άζπξν έσο απνρξψζεσο αλζξσπίλνπ 

δέξκαηνο. Ζ κία επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο λα είλαη νκνηφκνξθα επηζηξσκέλε κε ηζρπξή θνιιεηηθή νπζία 

πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθή ειαζηνκεξήο χιε ή ειαζηηθφ (KREP) ή ζπλζεηηθφ ειαζηνκεξέο θ.ιπ., ζην 

νπνίν λα πεξηέρεηαη νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ. Σν πιάηνο ηνπ ιεπθνπιάζηε λα είλαη 5cm. 

Αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ: 1.400 ζπζθεπαζίεο ησλ 10 ηεκαρίσλ 

(641,17 x 9% = 698,88€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

 

9) ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ (κεηάμη):  

Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη. Nα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα κε θέξεη ειαηηψκαηα ή αηέιεηεο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Nα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ή αιιεξγία. O ιεπθνπιάζηεο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζε πελία. Tα πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 10 - 20 ηεκαρίσλ. 

Γιαζηάζεις: 

9,14 κέηξα Υ 2,5 εθαηνζηά: 4.000 ζπζθεπαζίεο  (1.625,69 x 9% = 1.772,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

9,14 κέηξα Υ    5 εθαηνζηά:    300 ζπζθεπαζίεο  (   245,70 x 9% =    267,81€)           ”                    ” 

9,14 κέηξα Υ 7,5 εθαηνζηά: 1.000 ζπζθεπαζίεο  (1.190,00 x 9% = 1.297,10€)           ”                    ” 

 

10) ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΚΑΛΤΦΖ ΤΓΚΡΑΣΖΖ 

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΧΝ: 

 Να είλαη απφ κε δηαθαλέο θηικ πνιπνπξεζάλεο, απηνθφιιεην επίζεκα κε πδξφθηιε απνξξνθεηηθή 

γάδα ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Ζ θνιιεηηθή επηθάλεηα λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα 

κελ πξνθαιεί αιιεξγίεο (ηχπνπ mepore). Να θέξεη πιαίζην ζηελ πάλσ πιεπξά γηα εχθνιε θαη ζηαζεξή 

εθαξκνγή θαη εγθνπή ζην κέζν ηνπ επηζέκαηνο. Δπίζεο λα θέξεη 2 επηπιένλ ηαηλίεο γηα πην ηζρπξή 

ζπγθξάηεζε ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Παξέρνληαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 100 ηεκαρίσλ. 

Γηαζηάζεηο:  

6cm Υ 8cm ± 1.5cm: θνπηηά (Βt) 11.000  (600,00 x 9% = 654,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

 

 

11) ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΓΗΚΣΤΧΣΟΗ ΧΛΖΝΧΣΟΗ:  

Να πξνζθέξνληαη ζσιελσηνί δηθηπσηνί επίδεζκνη κεγάιεο ειαζηηθφηεηαο κε πςειφ πνζνζηφ 

βάκβαθνο. Να κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ απιά θαη γξήγνξα. Ζ ζηεξέσζε λα είλαη αζθαιήο θαη 

κεγάιεο δηάξθεηαο. πλνιηθφ κήθνο ησλ επηδέζκσλ αλά ζπζθεπαζία: πεξίπνπ 25 κέηξα. Να κπνξνχλ λα 

θνπνχλ ζε επηζπκεηφ κέγεζνο ρσξίο λα θαηαζηξέθνληαη ή λα δεκηνπξγνχλ λήκαηα. Να πξνζθέξνληαη 

γηα επίδεζε ή ζηεξέσζε: δαθηχισλ, ρεξηψλ, βξαρίνλα, πνδηνχ, θεθαιηνχ, θνξκνχ. Ζ ζχλζεζε φισλ ησλ 

δηθηπσηψλ επηδέζκσλ λα είλαη 68% βακβάθη, 24% πνιπακίδην, 8% πνιπνπξεζάλε. 

Γιαζηάζεις:  

Νν 0  (γηα δάρηπια):  ηεκάρηα 5      (5,50  x 9% =      6,00€) πξνυπνινγηζκφο είδνπο 

Νν2  (γηα άθξα):        ηεκάρηα 8    (13,76  x 9% =    15,00€)             ”                  ” 

Νν4  (γηα θεθάιη):     ηεκάρηα 30 (178,90 x 9% = 195,00€)              ”                  ”  

Νν8  (γηα θνξκφ):      ηεκάρηα 10  ( 55,05 x 9% =   60,00€)              ”                  ” 
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12) ΔΠΗΘΔΜΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΜΔ ΓΑΕΑ:    

Απηνθφιιεην επίζεκα κε πδξφθηιε απνξξνθεηηθή non woven γάδα ζην ζεκείν επαθήο κε ην ηξαχκα. Ζ 

θνιιεηηθή επηθάλεηα λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί αιιεξγίεο. Να δηαηίζεληαη ζε 

ζπζθεπαζίεο ησλ 50 ηεκαρίσλ. 

Γιαζηάζεις: 

   5 x 7  cm    Σεκ.   5.000 (  91,74 x 9% = 100,00€) πξνυπνινγηζκφο  είδνπο  

   6 x 7  cm    Σεκ.   6.000 (100,92 x 9% = 110,00€)              ”                  ” 

10 x 10 cm    Σεκ.   8.000 (275,23 x 9% = 300,00€)              ”                  ” 

15 x 10 cm    Σεκ.   7.000 (348,62 x 9% = 380,00€)              ”                  ” 

10 x 20 cm,   Σεκ.   7.000 (467,89 x 9% = 510,00€)              ”                  ” 

10 x 30 cm    Σεκ.   8.000 (871,56 x 9% = 950,00€)              ”                  ” 

 

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  

 -ΓΔΗΓΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη: 

1. Να δειψζνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

2. Να θαηαζέζνπλ σο δείγκα κία απηνηειή ζπζθεπαζία απφ θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. 

3. Σπρφλ απνθιείζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, λα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνζθνξέο. 

4. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν 

Καηαζθεπαζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ αλ ηα πξντφληα είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο ή 

αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ CE απφ αξκφδην επξσπατθφ νξγαληζκφ, αλ ηα πξντφληα είλαη 

επξσπατθήο ή άιιεο θαηαζθεπήο. 

5. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ φηη νη πξνζθεξφκελνη επίδεζκνη δελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζην δέξκα.  

6. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, κε ηελ πξψηε παξαιαβή πνπ ζα γίλεηαη, ην Ννζνθνκείν ζα ζηέιλεη δείγκα 

ζηνλ Δ.Ο.Φ. γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ΔΞΟΓΑ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ.  

7. Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, φηαλ πξνζθνκηζηεί ζην Ννζνθνκείν πξντφλ πνπ είλαη πνηνηηθά 

εθηξεπφκελν θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ δεηγκαηνιεςία, ζα ππάξρεη πνηληθή ξήηξα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

3.000,00€. 

 

Οη πξνκεζεπηέο, γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, ζα πξνζθνκίζνπλ 

δσξεάλ δείγκαηα γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο.  

Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη επθξηλώο ηελ επσλπκία ηνπ 

πξνκεζεπηή θαζώο θαη ηνλ Α/Α ηνπ είδνπο σο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 Εψξδνπ Μαξθέια-Παγσλίηζα  

     

Αλαζηαζάθεο Κσλζηαληίλνο 

     

 Σζέηζεξεο Θεφδσξνο        
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                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

      

                                       ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Ζκεξ/ληα έθδνζεο 

Σαπηφηεηαο : 

 

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 
 Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη 

ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 

εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 
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εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 

3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή 

κνπ . (4) 

 

                                                                                                           Ζκεξνκελία:      /      /            

                                                                                                     Ο – Ζ Γει………  

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                              (Τπνγξαθή) 

 

 (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ   

       απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 

απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

                                   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1 
     

2 
     

                                                                             ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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