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Γραφείο Προμηθειών 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ AΡ.20/08-04-20 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α, ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ, ΑΚΟΤΛΔ, ΥΑΡΣΗΚΑ 

ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ» 

CPV   39224300-1                                  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΈΣΟ 2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 41.289,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ ΚΑΗ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

 

Σόπνο 

δηαγσληζκνύ 

Υξόλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

 Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην 

Καηαθύξσζεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο  

ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΥΗΟΤ 

 

Ζιενμιδκία: 06-05-21 Ζιενμιδκία: 05-05-21  

Πιένλ πκθέξνπζα από 

Οηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξά Βάζεη Σηκήο 

41.289,00 € κε 

ΦΠΑ  

Ζιένα: Πέκπηε Ζιένα: Σεηάξηε 

Ώνα: 11.00 πκ Ώνα: 14:00 κκ 
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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, έρνληαο ππόςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σμο Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πνμιήεεζεξ Νμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ 

ηςκ Πε..Τ. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ ζήιενα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 

134/18-06-2007). 

2. Σμο Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ 

ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ ζήιενα. 

3. Σμο Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ 

Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

4. Σμο Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια οβείαξ ηαζ άθθεξ 

δζαηάλεζξ" υπςξ ζζπφεζ ζήιενα. 

5. Σμο ΠΓ 80/2016 "Πενί ακαθήρεςκ απυ ημοξ δζαηάηηεξ" (ΦΔΚ 145/5-8-2016 ΣΔΤΥΟ. Α' ) ηαζ ημο 

Ν.4152/2013 ΄΄Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ηςκ Ν.4046/12,4093/12 ηαζ 4127/13΄΄ 

6. Σμο Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γζμζηδηζηέξ απθμοζηεφζεζξ-ηαηανβήζεζξ, 

ζοβπςκεφζεζξ Νμιζηχκ  πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Γδιμζίμο Σμιέα". 

7. Σμο Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άνενμ 47 Παναηδνδηήνζμ ηζιχκ (πενί κμιζιμπμίδζδξ 

δαπακχκ). 

8. Σμο Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Γδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ 

Οδδβίεξ 2014/24/ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ)” 

9. Tμο Ν. 4152/2013 οπμπανάβναθμξ Ε.5 ζηδκ μπμία εκζςιαηχεδηε δ Οδδβία  2011/7/ΕΕ ςχετικά με τον 
νόμιμο τόκο υπερθμερίασ και των  προκεςμιϊν πλθρωμισ. 

10. Toο Ν.4497/2017 Άζηδζδ οπαίενζςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ 

επζιεθδηδνζαηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. (Άνενμ 107 ηνμπμπμζήζεζξ ημο Ν.4412/2016) 

11.  Σμο Ν. 4542/2018, άνενμ ηέηανημ «Ροειίζεζξ βζα ηδκ Δεκζηή Κεκηνζηή Ανπή Πνμιδεεζχκ 

Τβείαξ (Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παν. 4
α
 “πενί έηδμζδξ απυθαζδξ ζημπζιυηδηαξ” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).  

12. Σμο Ν. 4472/2017 Ζθεηηνμκζηή Πθαηθυνια Πνμιδεεζχκ Τβείαξ άνενμ 25. 

13. Σμο Ν.4605/2019 Σνμπμπμίδζδ δζαηάλεςκ ημο Ν.4412 – πνμζεήηδ κέςκ άνενςκ. 

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Σδκ οπ’ ανζε. 8/11-3-21 απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ.Ν. Υίμο ιε ηδκ μπμία εβηνίκεηαζ μ πίκαηαξ 

πνμβναιιαηζζιμφ ημο δζαπεζνζζηζημφ έημοξ 2021. 

2. Σδκ οπ’ ανζε. 8/11-03-21 απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ. Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ιε ηδκ μπμία 

εβηνίκεηαζ απυ άπμρδ ζημπζιυηδηαξ δ πνμιήεεζα «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α, 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ, ΑΚΟΤΛΔ, ΥΑΡΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ» βζα ηδ ηάθορδ ηςκ  

ακαβηχκ ημο Νμζμημιείμο, ηαεχξ ηαζ δ δζεκένβεζα ημο δζαβςκζζιμφ. 

3. Σδκ οπ’ ανζε. 520/2021 ακάθδρδ πίζηςζδξ. 

21PROC008467688 2021-04-15



3 

 

4. Σδκ οπ’ ανζε. 291/09-03-21, απυθαζδ ηδξ Γζμζηήηνζαξ ημο Γ. Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πμο 

αθμνά ηδκ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ ζφκηαλδξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. 

5. Σδκ οπ’ ανζε. 10/06-04-21 απυθαζδ ημο Γ.. ημο Γ.Ν. Υίμο «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ιε ηδκ μπμία 

εβηνίκμκηαζ  μζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ. 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

οκμπηζηυ δζαβςκζζιυ  βζα ηδκ πνμιήεεζα  «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α, ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ, 

ΑΚΟΤΛΔ, ΥΑΡΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ» (CPV 392243001) δζαπεζνζζηζημφ έημοξ 2021 

πνμτπμθμβζγυιεκδξ  δαπάκδξ 41.289,00 € ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξά Βάζεη Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ,  ζηηο 06-05-21, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00πκ 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

Οζ πνμζθμνέξ ιπμνεί κα απμζηέθθμκηαζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ηαζ κα παναδίδμκηαζ ζημ Γεκζηυ Νμζμημιείμ 

Υίμο (Έθεκαξ Βεκζγέθμο 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 05-05-21, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00κκ.  

Πνμζθμνά πμο ηαηαηίεεηαζ ιεηά ηδκ μνζζεείζα διενμιδκία ηαζ χνα δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ επζζηνέθεηαζ 

ζημκ πνμζθένμκηα ςξ εηπνυεεζιδ. 

Ζ πνμζθμνά οπμαάθθεηαζ δαηηοθμβναθδιέκδ, οπμπνεςηζηά ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. Δάκ οπάνπεζ ζηδκ 

πνμζθμνά μπμζαδήπμηε δζυνεςζδ αοηή πνέπεζ κα ηαεανμβναθεί ηαζ κα ιμκμβναθεί απυ ημκ πνμζθένμκηα 

δζαθμνεηζηά απμννίπηεηαζ υηακ οπάνπμοκ δζμνεχζεζξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ αζαθή. 

O θάηεθμξ πνμζθμνάξ εα είκαζ ηαθά ζθναβζζιέκμξ ηαζ εα ακαθένμκηαζ μζ ελήξ εκδείλεζξ: 

- Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. 

- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη: 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα απαζημφιεκα 

δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ζημζπεία υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ ζε δφμ έληππα  (Πνςηυηοπμ 

ηαζ ακηίβναθμ).
 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο ιε ηδκ έκδεζλδ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζημκ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ ηα Σεπκζηά 

ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ ζε δφμ έληππα  (Πνςηυηοπμ ηαζ ακηίβναθμ).  

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο ιε ηδκ έκδεζλδ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δφμ έληππα  (Πνςηυηοπμ ηαζ 

ακηίβναθμ) ζημκ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ ΜΟΝΟ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία. Οζ ηζιέξ βζα ηάεε είδμξ εα δίκμκηαζ 

ακά ιμκάδα ιέηνδζδξ ζφιθςκα ιε ημκ αφλμκηα ανζειυ ηςκ εζδχκ ηδξ ζοκδιιέκδξ ηαηάζηαζδξ. Καηά ηδκ 

διενμιδκία ηαηάεεζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, μζ ηζιέξ δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ακχηενεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ 

ημο Παναηδνδηδνίμο Σζιχκ. (Ν. 3918/2011 άνενμ 13, υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ιε  ημκ Ν. 4052/2012 άνενμ 

14). ε πενίπηςζδ πμο ημ οπυ πνμιήεεζα είδμξ δεκ είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ Παναηδνδηήνζμ Σζιχκ ηυηε μζ 

ηζιέξ δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ακχηενεξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ πνμτπμθμβζγυιεκδ ηζιή ηδξ δζαηήνολδξ (ζφκμθμ 
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μιάδαξ). Eπίζδξ, εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ δ ακηζζημζπία ημο ηςδζημφ ημο ηάεε είδμοξ ζε ηςδζηυ ημο 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Ακ δεκ οπάνπεζ ακηζζημζπία: 

 εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ιε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άνενμ 8 παν. 4 Ν.1599/1986 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό ή ηνλ Πξνϋπνινγηζκό 

ηεο θάζε νκάδαο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο ή αλά νκάδα ( κε επηκέξνπο ηηκέο γηα 

ην θάζε είδνο) 

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη 

ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ). 

 

Ζ ανιυδζα επζηνμπή ιπμνεί κα ηαθεί ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίγμοκ ή κα ζοιπθδνχκμοκ ηα έββναθα ή ηα 

δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ. Ζ πζμ πάκς δζεοηνίκζζδ ή δ ζοιπθήνςζδ αθμνά ιυκμ ζηζξ 

αζάθεζεξ, επμοζζχδεζξ πθδιιέθεζεξ ή πνυδδθα ηοπζηά ζθάθιαηα πμο επζδέπμκηαζ δζυνεςζδ ή ζοιπθήνςζδ, 

ζδίςξ δε πανάθεζρδ ιμκμβναθχκ, δζαηεημιιέκδ ανίειδζδ, εθαηηχιαηα ζοζηεοαζίαξ ηαζ ζήιακζδξ ημο θαηέθμο 

ηαζ ηςκ οπμθαηέθςκ ηςκ πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ ζοιιεημπήξ, θεηηζηέξ ηαζ θναζηζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ εββνάθςκ 

ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηδκ μνμθμβία ηςκ εββνάθςκ ηδξ ζφιααζδξ, πμο δεκ επζθένμοκ έκκμιεξ ζοκέπεζεξ ςξ πνμξ ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ, εθθείρεζξ ςξ πνμξ ηα κμιζιμπμζδηζηά ζημζπεία, πθδιιεθήξ ζήιακζδ ακηζβνάθςκ πμο 

εηδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1 ημο κ.4250/2014 (Α΄ 74), ιεηαθνάζεςκ ηαζ θμζπχκ 

πζζημπμζδηζηχκ ή αεααζχζεςκ, δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηα οπμδείβιαηα, 

οπμπνεςηζηά ή ιδ, πμο εεζπίγμκηαζ ιε κυιμ, ηακμκζζηζηέξ πνάλεζξ ή ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. Ζ ζοιπθήνςζδ 

ή δ δζεοηνίκζζδ δελ επηηξέπεηαη κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ιεηαβεκέζηενδ ακηζηαηάζηαζδ ή οπμαμθή εββνάθςκ ζε 

ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα 

έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. πεηζηά ιε ηδκ επζηφνςζδ ακηζβνάθςκ 

εββνάθςκ, ζζπφεζ ημ άνενμ 1 ημο Ν.4250/2014. 

Ζ ανιυδζα επζηνμπή ιπμνεί κα ηαθεί εββνάθςξ ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίζμοκ, ιέζα ζε εφθμβδ 

πνμεεζιία, ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηεπκζηήξ ή μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ πμο έπμοκ οπμαάθεζ, ακ πενζέπεζ αζάθεζεξ 

ήζζμκμξ ζδιαζίαξ, αηέθεζεξ, επμοζζχδεζξ παναθείρεζξ ή πνυδδθα ηοπζηά ή οπμθμβζζηζηά ζθάθιαηα πμο δ 

επζηνμπή ηνίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα εεναπεοημφκ. Ζ δζεοηνίκζζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ μοζζχδδ 

αθθμίςζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ δεκ πνέπεζ κα πνμζδίδεζ αεέιζημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πνμζθμνά ζε ζπέζδ ιε ηζξ θμζπέξ. 

H επζηνμπή  δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ιε αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζή ηδξ , ιπμνεί κα πνμηείκεζ (αθμφ έπεζ 

πνμδβδεεί δ απμδμπή απυ ημκ πνμιδεεοηή) ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ πνμιήεεζαξ βζα μθυηθδνδ, ιεβαθφηενδ ή 

ιζηνυηενδ πμζυηδηα ηαηά πμζμζηυ ιέπνζ 30% ή 50% ακηίζημζπα, ζφιθςκα ιε ηα άνενα 104 ηαζ 105  ημο 

Ν.4412/2016  ηαζ άνενμ 107, παν.25 ημο Ν. 4497/2017. – «Σνμπμπμίδζδ ημο Ν.4412/2016» Ζ ηεθζηή 

ηαηαηονςεείζα πμζυηδηα εα δζαιμνθςεεί ιε ηνυπμ χζηε κα  ηαθφρεζ ημ εβηνζεέκ πμζυ ηδξ δζαηήνολδξ. 

Σμκ ακάδμπμ αανφκμοκ μζ κυιζιεξ ηναηήζεζξ .Ζ πθδνςιή ημο ακαδυπμο εα βίκεηαζ ζε εονχ ζφιθςκα ιε υζα 

μνίγμκηαζ ζημ Π.Γ.113/2010 ηαζ ζημ Ν. 4152/2013 , ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κμιίιςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαηά ημ πνυκμ πθδνςιήξ. 
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Ζ ηαηάεεζδ πνμζθμνάξ ηεηιαίνεζ ηδκ απμδμπή πθήνςξ ηαζ ακεπζθοθάηηςξ απυ ημκ πνμζθένμκηα, υθςκ ηςκ 

υνςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ημο δζαβςκζζιμφ, εθυζμκ δεκ έπμοκ αζηδεεί ζπεηζηέξ εκζηάζεζξ ηαηά ηδξ 

πανμφζαξ δζαηήνολδξ. 

1. Σμ ηεφπμξ ηδξ Γζαηήνολδξ ακανηάηαζ ζημ Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) ηαζ ζημκ 

ζζηυημπμ ημο Νμζμημιείμο Υίμο (www.xioshosp.gr)  

2. Καηά ηα θμζπά μ δζαβςκζζιυξ εα βίκεζ, ζφιθςκα ιε ηα παναηάης πανανηήιαηα πμο επζζοκάπημκηαζ ζηδκ 

πανμφζα ηαζ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όνμζ δζαηήνολδξ, 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ – Πνμτπμθμβζζιυξ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπυδεζβια Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπυδεζβια μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ 

3. Σοπυκ δζεοηνζκήζεζξ ζπεηζηά ιε ημοξ υνμοξ ηδξ Γζαηήνολδξ απυ ημ ηιήια Πνμιδεεζχκ ημο Γεκζημφ 

Νμζμημιείμο Υίμο (ηδθ: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Γζα υηζ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηήνολδ ζζπφμοκ μζ πενί πνμιδεεζχκ «Νυιμζ – Γζαηάλεζξ». 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV  
ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α, ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ, ΑΚΟΤΛΔ, ΥΑΡΣΗΚΑ 

ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ (CPV 392243001) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο   41.289,00. ΜΔ ΦΠΑ  

Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 1381 

 Ακάθδρδ Τπμπνέςζδξ : 520/2021 

 

Σόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα 

Πξσηνθόιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Τπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ εκχζεςκ, ηα ιέθδ αοηχκ ιπμνμφκ 

κα είκαζ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα εβηαηεζηδιέκα ζε: 

 ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ 

 ηνάημξ-ιέθμξ ημο Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο (Δ.Ο.Υ.) 

 ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ οιθςκία Γδιμζίςκ 

οιαάζεςκ 

 ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ ζοκάρεζ δζιενείξ ή πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ ιε ηδκ 

Έκςζδ. 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
θναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ 

 

 

  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
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Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ  05-05-21, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00κκ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 06-05-21 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00πκ 

Σόπνο Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γν. Πνμιδεεζχκ) 

Γεκνζηόηεηα  ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr  

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
15-04-21 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δζηαίςια ηνίιδκδξ πανάηαζδξ ιεηά απυ απυθαζδ ημο Γ ημο 

Νμζμημιείμο) 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Δηαηυκ μβδυκηα (180) ιένεξ (άνε.97 ημο 4412/16), πνμεεζιία πμο ανπίγεζ απυ 

ηδκ επμιέκδ ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.  

Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ δφκαηαζ κα παναηαεεί, εθυζμκ γδηδεεί απυ ηδκ 

ακαεέημοζα ανπή πνζκ απυ ηδκ θήλδ ηδξ (άνε.97, Ν.4412/16). 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

( όια εηο δηπινύλ) 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-άξζξν 93 

1. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζοιπθδνςιέκμ 

ζφιθςκα ιε ημ Πανάνηδια Γ΄. 

 Οζ ζοιιεηέπμκηεξ πνέπεζ κα πθδνμφκ υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζηδκ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο πανανηήιαημξ Γ΄. 

 Σδκ οπεφεοκδ δήθςζδ οπμβνάθεζ μ ηαηά πενίπηςζδ εηπνυζςπμξ ημο 

μζημκμιζημφ θμνέα (κυιζιμξ εηπνυζςπμξ)  

2. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  ζφιθςκα ιε ημ αν.72 ημο Ν.4412/16 

3. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο εάκ δ ζοιιεημπή βίκεηαζ δζα 

ακηζπνμζχπςκ. 

 

Καηά ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζημκ δζαβςκζζιυ μζ μζημκμιζημί θμνείξ κα οπμαάθθμοκ 

κόλνλ υηζ πνμαθέπεηαζ ζηα "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ"  ηαζ  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" . 

ημ ζηάδζμ ηδξ ηαηαηφνςζδξ, δ ακαεέημοζα ανπή εα απμζηείθεζ ζπεηζηή 

πνυζηθδζδ ζημοξ πνμζςνζκμφξ ακαδυπμοξ βζα ηδκ οπμαμθή ηςκ απμδεζηηζηχκ 

ιέζςκ  ζφιθςκα ιε ημ άνε. 80 ημο Ν.4412/16. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πενζθαιαάκεζ ηα ηεπκζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ πμο ηαθφπημοκ ηζξ ηεπκζηέξ 

απαζηήζεζξ ημο θμνέα, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο Πανανηήιαημξ 

Β΄ (ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, πζζημπμζήζεζξ CE, άδεζεξ ΔΟΦ, άδεζα Γ.Υ.Κ υπμο 

απαζηείηαζ η.η.θ..) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 
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Πενζθαιαάκεζ εββνάθςξ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ. Ζ οπμαμθή ιυκμ 

ιίαξ πνμζθμνάξ δεκ απμηεθεί ηχθοια βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο 

δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ηδξ ζφιααζδξ. (Άνενμ 117 παν. 3) 

οιπθδνχκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ Πανάνηδια Γ΄, ζε πςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ 

επί πνηλή απνξξίςεσο.  

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Δθθδκζηή 

ΝΟΜΗΜΑ Δονχ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απμζθνάβζζδ ημο θαηέθμο ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ ηεπκζηχκ 

πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ εα βίκεζ ζε ιία δδιυζζα 

ζοκεδνίαζδ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ επζηνμπήξ (Άνενμ 117 παν. 4), υπμηε ηαζ 

ζοκηάζζεηαζ έκα εκζαίμ πναηηζηυ ηεπκμμζημκμιζηήξ.   

2. Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ, βζα υζεξ πνμζθμνέξ δεκ ηνίεδηακ 

ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ απμδεηηέξ, δεκ 

απμζθναβίγμκηαζ, αθθά επζζηνέθμκηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ημο δζαβςκζζιμφ. 

3. Μεηά ημ πέναξ ημο δζαβςκζζιμφ, δ ανιυδζα επζηνμπή οπμαάθθεζ πνμξ ημ 

ανιυδζμ υνβακμ ημο Γ. Ν. Υίμο, υθα ηα πναηηζηά δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ 

ζηα μπμία δζαηοπχκεζ επανηχξ αζηζμθμβδιέκδ ηδ βκχιδ ηδξ πενί ημο 

ζοιθένμκημξ ή ιδ ηδξ πνμζθμνάξ ημο ιεζμδυηδ ηαζ ιπμνεί κα πνμηείκεζ ζημ 

ανιυδζμ υνβακμ ημο Γ.Ν. Υίμο: 

 ηδκ θαηαθύξσζε ημο απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ. 

 ηδ ιαηαίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ επακάθδρή ημο 

ιε ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. 

 ηδκ μνζζηζηή ιαηαίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ υηακ 

ζοκηνέπμοκ θυβμζ δδιμζίμο ζοιθένμκημξ. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οζ εκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ. 

Πνμζθμνέξ πμο απμηθίκμοκ ηαζ δεκ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ 

ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ απμννίπημκηαζ. 

Πνμζθμνέξ πμο έπμοκ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ ιζηνυηενμ απυ ημ γδημφιεκμ 

απμννίπημκηαζ. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 Πθέμκ οιθένμοζα απυ Οζημκμιζηή άπμρδ Πνμζθμνά Απμηθεζζηζηά 

Βάζεζ ηδξ Σζιήξ. 

 Ζ ζοκμθζηή ηζιή ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΠΑ δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ. 

ΔΝΣΑΔΗ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

1. Γζα δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ιε εηηζιχιεκδ αλία ηάης ηςκ ελήκηα πζθζάδςκ (60.000) 

εονχ (πςνίξ Φ.Π.Α.), ζε πενίπηςζδ έκζηαζδξ ηαηά πνάλδξ ηδξ ακαεέημοζαξ 

ανπήξ, δ πνμεεζιία άζηδζδξ ηδξ είκαζ πέκηε (5) διένεξ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ 

πνμζααθθυιεκδξ πνάλδξ ζημκ εκδζαθενυιεκμ μζημκμιζηυ θμνέα. Γζα ηδκ άζηδζδ 

έκζηαζδξ ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ ή ηδξ πνυζηθδζδξ, δ έκζηαζδ οπμαάθθεηαζ ιέπνζ 

πέκηε (5) διένεξ πνζκ απυ ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία οπμαμθήξ πνμζθμνχκ. 

 

2. Ζ έκζηαζδ οπμαάθθεηαζ εκχπζμκ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, δ μπμία απμθαζίγεζ, 

ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ηαζ ζημ άνενμ 221 ηνπ Ν.4412/2016, εκηυξ πνμεεζιίαξ 

δέηα (10) διενχκ, ιεηά ηδκ άπναηηδ πάνμδμ ηδξ μπμίαξ ηεηιαίνεηαζ δ απυννζρδ 

ηδξ έκζηαζδξ. Γζα ημ παναδεηηυ ηδξ άζηδζδξ έκζηαζδξ, απαζηείηαζ, ιε ηδκ 

ηαηάεεζδ ηδξ έκζηαζδξ, δ ηαηααμθή πανααυθμο οπέν ημο Γδιμζίμο πμζμφ ίζμο ιε 

ημ έκα ημζξ εηαηυ (1%) επί ηδξ εηηζιχιεκδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ. Σμ πανάαμθμ 

αοηυ απμηεθεί δδιυζζμ έζμδμ. Σμ πανάαμθμ επζζηνέθεηαζ ιε πνάλδ ηδξ 
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ακαεέημοζαξ ανπήξ, ακ δ έκζηαζδ βίκεζ δεηηή απυ ημ απμθαζίγμκ δζμζηδηζηυ 

υνβακμ. 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζημ δζαβςκζζιυ πμο ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 

2% επί ηδξ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ πςνίξ ΦΠΑ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημκ Ν.4412/2016 αν.72 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηδξ ζφιααζδξ πμο ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 

5% επί ηδξ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ πςνίξ ΦΠΑ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημκ Ν.4412/2016 αν.72 

 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημκ Ν.4412/2016, μ Πνμιδεεοηήξ εα 

αανφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε γδιζά πμο ηοπυκ εα πνμηφρεζ ζημ Νμζμημιείμ απυ ηδ ιδ 

εηηέθεζδ ή ηαηή εηηέθεζδ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ. 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σμκ ακάδμπμ αανφκμοκ μζ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ 

επζαάνοκζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία (άνενα 36 & 350 ημο 

Ν.4412/16 ηαεχξ ηαζ ημο Ν. 3580/2007) 

Ο ΦΠΑ επί ηδξ %  ζημκ μπμίμ ακάβεηαζ δ γδημφιεκδ πνμιήεεζα αανφκεζ ημ 

Νμζμημιείμ. 

Οζ ηζιέξ πενζθαιαάκμοκ ημ ηυζημξ πανάδμζδξ, ιεηαθμνάξ ηαζ μπμζμδήπμηε 

άθθμ ηυζημξ πμο πζεακυκ κα πνμηφπηεζ ζηα πθαίζζα ηδξ πανάδμζδξ.  

Όθεξ μζ πθδνςιέξ εα βίκμκηαζ ζε εονχ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κυιζιςκ 

δζηαζμθμβδηζηχκ πθδνςιήξ ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ πμο πνμαθέπμκηαζ:  

- ζημ  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Ακάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ 

ημοξ Γζαηάηηεξ»,  

- ζηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13) 

Τπμπανάβναθμξ Ε. 5 ζηδκ μπμία εκζςιαηχεδηε δ Οδδβία 2011/7/ΔΔ 

ζπεηζηά ιε ημκ κυιζιμ ηυημ οπενδιενίαξ ηαζ ηςκ πνμεεζιζχκ πθδνςιήξ,   

- ηαεχξ επίζδξ ηαζ  ηα μνζγυιεκα απυ ημκ Ν. 4412/16 άνε.200 βζα ηδκ 

ελυθθδζδ ηίηθςκ πθδνςιήξ ή ηδκ είζπναλδ απαζηήζεςκ απυ ημ δδιυζζμ ηαζ 

ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόκηκεο θξαηήζεηο :  

1. 0,07% επί ηδξ αλίαξ εηηυξ ΦΠΑ, οπέν Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., υπςξ 

ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 44 ημο Ν.4605/19 

- Υανηυζδιμ 3% επί ηδξ ΔΑΑΓΖΤ  

- Ο.Γ.Α 20% επί ημο πανημζήιμο ηδξ ΔΑΑΓΖΤ 

2. 2% οπέν ηςκ Ονβακζζιχκ Φοπζηήξ Τβείαξ πμο επμπηεφμκηαζ απυ ημ 

Τπμονβείμ Τβείαξ (ιεηά ηδκ αθαίνεζδ υθςκ ηςκ παναπάκς ηναηήζεςκ 

πθδκ ημο θυνμο)  

3. Τπέν Ανπήξ ελέηαζδξ πνμδζηαζηζηχκ πνμζθοβχκ 0,06% 

- Σέθμξ πανημζήιμο 3% επί ημο πμζμφ ηδξ ακςηένς ηνάηδζδξ , πθέμκ 

εζζθμνάξ οπέν Ο.Γ.Α 20% 
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Καηά ηδκ πθδνςιή ημο ηζιήιαημξ παναηναηείηαζ μ πνμαθεπυιεκμξ απυ ημ 

άνενμ 64 ημο Ν. 4172/2013 θυνμξ εζζμδήιαημξ 4%. 

 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ηεθζηά ζημκ Ακάδμπμ ιε ηδκ παιδθυηενδ πνμζθμνά 

απμηθεζζηζηά αάζεζ ηδξ ηζιήξ, εη ηςκ ακαδυπςκ ηςκ μπμίςκ μζ πνμζθμνέξ 

έπμοκ ηνζεεί ςξ απμδεηηέξ ιε αάζδ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ 

υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ. ε πενίπηςζδ ζζυηζιςκ πνμζθμνχκ δ ακαεέημοζα 

ανπή επζθέβεζ ημκ ακάδμπμ ιε ηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ 

πμο οπέααθακ ζζυηζιεξ πνμζθμνέξ.( άνενμ 90 ημο Ν.4412/16) 

Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ εα θδθεμφκ οπυρδ ηα παναηάης: 

Οζ ηοπυκ κμιζημί πενζμνζζιμί ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ζ ζοιθςκία ηδξ πνμζθμνάξ πνμξ ηδ δζαηήνολδ, ημοξ υνμοξ  ηζξ ηεπκζηέξ 

πνμδζαβναθέξ  ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο Ακαδυπμο. 

 Ο ακηαβςκζζιυξ πμο ακαπηφπεδηε. 

 Ζ πνμζθενυιεκδ ηζιή ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηζιέξ πμο πνμζθένεδηακ ζε 

πνμδβμφιεκμοξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ ηδκ ηνέπμοζα ζηδκ αβμνά ηζιή. 

 

Ζ οπμαμθή ιυκμ ιίαξ πνμζθμνάξ  δεκ απμηεθεί ηχθοια βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ  ηαζ ηδκ ακάεεζδ ηδξ ζφιααζδξ (Ν.4412/2016 άνενμ 

117 παν.3) 

ημκ ακάδμπμ πμο εα βίκεζ ηαηαηφνςζδ ημ Νμζμημιείμ απμζηέθθεζ 

ακαημίκςζδ γδηχκηαξ ημο ηα ζπεηζηά δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ εηο 

δηπινύλ, (Ν.4412/2016 άνενμ 80) ηα μπμία πνέπεζ κα είκαζ ζε ζζπφ ηαηά ημκ 

πνυκμ οπμαμθήξ ημοξ ή κα έπμοκ εηδμεεί έςξ ηξεηο (3) κήλεο πνζκ απυ ηδκ 

οπμαμθή ημοξ ζφιθςκα ιε ημκ Ν.4605/19 άν.43. 

 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο: 

- Ακηίβναθμ Πμζκζημφ Μδηνχμο βζα βεκζηή πνήζδ. 

- Βεααίςζδ Φμνμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ.  

- Βεααίςζδ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ. 

- Πζζημπμζδηζηά Πνςημδζηείμο 

-     Πζζημπμζδηζηυ επαββεθιαηζημφ ιδηνχμο. 

      -     Γεκζηυ πζζημπμζδηζηυ ΓΔΜΖ 

      -     Πζζημπμζδηζηυ εηπνμζχπδζδξ ΓΔΜΖ 

       

Σα πζζημπμζδηζηά ΓΔΜΖ ηαζ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ κα έπμοκ εηδμεεί  

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο διένεξ πνζκ απυ ηδκ οπμαμθή ημοξ.  

- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ημο Ν. 1599/1986, υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ) υηζ 

δεκ έπεζ επέθεεζ ηαιία ιεηααμθή ζημ πνυζςπυ ημο (αν.104 ημο 

Ν.4412/16) . Ζ οπεφεοκδ δήθςζδ κα έπεζ ζοκηαπεεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο βζα ηδκ οπμαμθή ηςκ  

δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ (άνε.103, ημο Ν.4412/16). 

 Σα εκ θυβς δζηαζμθμβδηζηά εθέβπεζ δ επζηνμπή, πνμζημιίγμκηαξ πναηηζηυ ζημ Γ 

βζα ηδκ ηεθζηή έβηνζζδ (κ.4412/2016 άνενμ 103 παν.6 υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.) 

Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζέθεεζ ιέζα ζε είημζζ (20) διένεξ (κ.4412/2016 

άνενμ 105 παν.4) απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ακαημίκςζδξ βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ 
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ζφιααζδξ πνμζημιίγμκηαξ ηαζ ηδκ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 5% ηεο 

θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο . 

 ε πενίπηςζδ πμο πενάζεζ άπναηηδ δ πζμ πάκς πνμεεζιία ή μ ακάδμπμξ  δεκ 

πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ηδ ζφιααζδ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ιε απυθαζδ ημο 

ανιυδζμο βζα ηδ δζμίηδζδ θμνέα μνβάκμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο 

μνβάκμο, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 203 ημο Ν.4412/2016. 

Η 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  

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

ΜΑΣΑΗΧΖ 

Ζ Ακαεέημοζα Ανπή, ιεηά απυ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ 

ηςκ Απμηεθεζιάηςκ ημο Γζαβςκζζιμφ, δζαηδνεί ημ δζηαίςια: 

α. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ, αηφνςζδ ή δζαημπή ημο δζαβςκζζιμφ 

α. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ επακάθδρή ημο ιε 

ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηδξ Γζαηήνολδξ 

β. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ κα πνμζθφβεζ ζηδ δζαδζηαζία 

ηδξ δζαπναβιάηεοζδξ, εθ’ υζμκ ζζπφμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηζξ 

ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πενί δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ. 

δ. ιαηαίςζδξ βζα ημοξ θυβμοξ, υπςξ αοημί μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 106 παν. 1-5. ημο 

κ.4412/2016. 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ επζπεζνήζεςκ πμο ηαηά πανάααζδ ηςκ άνενςκ 138 ηαζ 

182 ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ Δνβαζίαξ απαζπμθμφκ ή εηιεηαθθεφμκηαζ ακδθίημοξ 

ηάης ηςκ 15 εηχκ. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παναθααή – πανάδμζδ ηςκ οθζηχκ εα βίκεζ απυ ανιυδζα επζηνμπή, πμο εα 

μνζζηεί ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ημο Νμζμημιείμο. Ο πνυκμξ εηηέθεζδξ ηδξ 

πνμιήεεζαξ εα μνζζηεί ιε ηδκ ζφκαρδ ζφιααζδξ. 

 

 

                                                                                   Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ 
 

 

                                                                                                                    

                                                                                                       ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΜΑΓΑ Α ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΡΟΣΗΜΖΣΔΑ ΠΟΟΣΖΣΔ 

1. ΑΛΑΣΗ Νμ 2 

ΑΠΟΚΛΖΡΗΝΣΗΚΟ 

kg ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ 

ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΔ 
ΜΟΝΑΓΑ   

ΣΔΥΝΖΣΟΤ 
ΝΔΦΡΟΤ 

 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΑΠ Ο 20- 30 

ΚΗΛΑ 

 
7.000 

2. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ 

ΠΔΣΔΣΑ ΚΟΤΕΗΝΑ 

(ΣΤΠΟΤ WETTEX Νμ 

4) 

 

ΣΔΜ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

30 Υ 30 CM 

300 

 

3. 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΡΟΤΥΧΝ 

ΤΓΡΟ 

 

lt 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ

 Δ 

ΠΛΑΣΗΚΖ 

ΑΚΟΤΛΑ Ή 

Δ 
ΚΟΤΣΗΑ 

2.500 

4. ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΗΚΟ 

ΓΗΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ 

ΡΟΤΥΧΝ 

 

kg 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΥΑΡΣΗΝΑ 

ΚΟΤΣΗΑ 

12 

5. ΒΡΔΦΗΚΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗ ΚΟ      

ΠΛΤΝΣΖΡΗΧΝ 

ΡΟΤΥΧΝ 

ΤΓΡΟ 

 

lt 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΥΑΡΣΗΝΑ 

ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑ 

ΚΟΝΖ Ή 

ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΓΟΥΔΗΑ ΓΗΑΤΓΡΟ 

100 

6. 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΖ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

ΣΔΜ 
 

ΑΟΜΖ-ΛΔΤΚΖ 

ΠΛΑΣΗΚA 

ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 

450 
ml 

80 

7.  

ΛΑΚ ΜΑΛΛΗΧΝ 
 

ΣΔΜ 
 

ΓΗΑ ΣΔST PAP 

ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ Δ 

ΜΟΡΦΖ SPRAY 
40 

8. ΑΚΟΤΛΔ 

ΠΛΑΣΗΚΔ 

(ΦΑΝΔΛΑΚΗΑ) ΜΔ 

ΥΔΡΑΚΗΑ 

 

kg 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ 
ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΔ Δ 

ΒΑΡΟ ΜΔΥΡΗ 5 ΚΗΛΑ 

ΚΑΗ 

ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΔ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 45 Υ 

28CM 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 

15 

9. ΤΡΜΑ ΥΟΝΣΡΟ ΓΗΑ 

ΚΔΤΖ 

 

TEM. 
 

------------------------ 

ΒΑΡΟΤ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣON 

40 gr 

200 

10. ΦΟΤΓΓΑΡΗ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 

 

TEM. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

  ΓΗΑΣΑΖ 

10 Υ 7 X 2,5CM 
500 

11. ΥΛΧΡΗΝΖ 
KLINEX 

LT ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 
ΚΑΣΧΘΗ 

ΓΟΥΔΗΑ 
ΣΧΝ 2 LT 

800 

12. ΤΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 
 

LT 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ 

ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ 

400 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 8.162,68 ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΜΔΠΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 9.550,33 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

Έκηοπμ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ (Οδδβίεξ πνήζδξ ηαζ μδδβίεξ αζθαθείαξ). Γεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ( 

Material Safety Data Sheet) 

Άδεζα απυ ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ  

Να δζαεέημοκ εηζηέηεξ ζηα εθθδκζηά 

Πνμηεζκυιεκδ δμζμθμβία απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή, ιε εκδεζηηζηά πνμβνάιιαηα πνήζδξ ζε πθοκηήνζα ακάθμβα ιε 

ηδκ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο κενμφ (ππ ζηθδνυηδηα). 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

Όθα ηα είδδ εζηίαζδξ πμο πνμμνίγμκηαζ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηνυθζια εα πνέπεζ κα πθδνμφκ υθεξ ηζξ 

πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ μ Κχδζηαξ Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ ( Άνενα 21-28 "Τθζηά ηαζ Ακηζηείιεκα πμο 

πνμμνίγμκηαζ κα έθεμοκ ζε επαθή ιε ηα ηνυθζια") 

Απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ ξνύρσλ (Τβνυ) 

Δονείαξ ηαηακάθςζδξ ζε ιμνθή οβνμφ . Με απυδμζδ ζε εενιμηναζία πθφζδξ απυ 40 ααειμφξ Κεθζίμο, πςνίξ 

κα πνμηαθεί γδιζέξ ζηα πθοκηήνζα ημο Νμζμημιείμο μφηε κα ιέκμοκ ηαηάθμζπα ζηα νμφπα ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ. Γεκ 

πνέπεζ κα αθάπηεζ ημ πενζαάθθμκ, κα ιδκ δδιζμονβεί αθθενβζηέξ ,δενιαηζηέξ ή άθθεξ παεήζεζξ ζηα άημια πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ηα νμφπα ηα μπμία έπμοκ πθοεεί ιε αοηυ ηαζ βεκζηά κα ιδκ αθήκμοκ οπμρία ηζκδφκμο βζ αοηά. 

Δλςηενζηά ηδξ ζοζηεοαζίαξ κα ακαβνάθμκηαζ ημ αάνμξ, δ ζφζηαζδ ημο απμννοπακηζημφ, δ δμζμθμβία, δ 

πνμέθεοζδ ηαζ μ ανζειυξ εβηνίζεςξ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ. 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα πενζεπυιεκα ζημ απμννοπακηζηυ ζοζηαηζηά δεκ εα είκαζ επζαθααή ζηα ηαεανζγυιεκα οθάζιαηα ηαζ ζηζξ 

πθοκηζηέξ ιδπακέξ. Σμ απμννοπακηζηυ εα είκαζ νοειζγυιεκμο αθνζζιμφ , χζηε ηαηά ηδκ δζενβαζία πθοζίιαημξ 

κα ιδκ παναηδνείηαζ αθνζζιυξ πμο εα πανειπμδίγεζ ηδκ θεζημονβία ημο πθοζίιαημξ, μφηε εα εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηζξ 

δθεηηνμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο πθοκηδνίμο. Να ιδκ έπεζ μζιή ηενμγίκδξ, ηάββδ ή ζπεοχδδ ή άθθδ έκημκδ 

έζης ηαζ πζεακά ανςιαηζηή ,μφηε κα ιεηαδίδεζ ηέημζεξ μζιέξ ζηα πθεκυιεκα οθάζιαηα. Ακηίεεηα είκαζ 

επζεοιδηυ κα είκαζ πμθφ εθαθνά ανςιαηζζιέκμ. 

ΠΗΑΣΧΝ (ΓΗΑ 

ΠΛΤΗΜΟ ΣΟ 

ΥΔΡΗ) 

ΚΑΣΧΘΗ ΤΚΔΤΑΗΔ 

13. 
ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ- 

ΚΑΣΑΡΗΓΟΚΣΟΝΑ 

ΣΔΜ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 300 ml 10 

14.  

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣ

Ο ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

ΣΗΜΖ ANA 

ΡΟΛΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ

Τ ΣΤΠΟΤ- 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ 

ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ- 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ ΟΛΔ 

ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ 

Δ ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

  100 m X 30 cm 

 

 

300 

15. ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΡΟΛΟ 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΖ- 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 

ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

Δ ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

100m X 30 cm 

300 

16. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 

200 ηιπ 
 

ΣΔΜ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

800 

17. ΥΑΡΣΗΝΔ 

ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑ 

ΑΝΣΟΤΗΣ 

kg 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ 

ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ 

9Υ27 

60 
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Βξεθηθό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ (Τγξό) 

ε οβνή ιμνθή, εζδζηά ιεθεηδιέκμ βζα ηα ανεθζηά νμφπα, ιε μοδέηενμ ph θζθζηυ ζημ δένια ιε εζδζηή 

οπμαθθενβζηή ηαζ ακηζενεεζζηζηή ζφκεεζδ. Να δζαθφεηαζ εφημθα ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα ζηα νμφπα. Να 

ιδκ πενζέπεζ parabens, έκγοια, ιαθαηηζηυ ηαζ εκζζποηή πνχιαημξ. Με οπμαθθενβζηυ άνςια. 

Δληνκνθηόλν γηα έξπνληα έληνκα (θαηζαξηδνθηόλα) 

Να πενζθαιαάκεζ μδδβίεξ αζθάθεζαξ ηαζ πνήζδξ ηαζ κα είκαζ ηαηά πνμηίιδζδ μζημθμβζηυ ςξ πνμξ ημ πνμςεδηζηυ 

αένζμ ,κα δζαηίεεηαζ ζε εφπνδζηδ ηαζ αζθαθή ζοζηεοαζία 300 ml, κα πθδνμί ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ 

ηδξ Δ.Δ βζα ηδ πνήζδ πμο πνμμνίγεηαζ (εζςηενζημφ πχνμο). Σέθμξ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο 

Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ, απυ ηα εονέςξ ηοηθμθμνμφκηα ζηδκ αβμνά. Σμ πδιζηυ πνμσυκ πμο εα 

πνμζθενεεί δεκ πνέπεζ κα αθάπηεζ ηδκ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο εα ηα πνδζζιμπμζεί, κα ιδκ επζαανφκεζ ημ 

πενζαάθθμκ κα ιδκ ηαίβεηαζ ή εηνήβκοηαζ είηε απυ ιυκμ ημο, είηε υηακ έθεεζ ζε επαθή ιε άθθα πδιζηά πνμσυκηα 

θνπγγαξάθη πηάησλ 

θμοββάνζ ημογίκαξ βζα ηα πζάηα, πνχιαημξ ηίηνζκμο 10 Υ 7 Υ 2,5 cm πενίπμο. Τρδθήξ πμζυηδηαξ δφμ υρεςκ, 

ιε ιζα επζθάκεζα θεία, αθνχδμοξ οθζημφ βζα απμννυθδζδ οβνχκ ηαζ ηνίρζιμ εοαίζεδηςκ επζθακεζχκ ηαζ ιζα 

άθθδ ζηθδνή βζα ιδπακζηή δνάζδ ηαζ δοκαηυ ηνίρζιμ. Ζ αθνχδδ πθεονά κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ κάζθμκ 

πμο δεκ πανάγεζ. Ζ πθεονά ιε ηδκ ζηθδνή πθεονά κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ επζηάθορδ αιιμπάθζημο ηαζ 

εζδζηήξ νδηίκδξ, πμο δεκ ζημονζάγεζ, δε ζπίγεηαζ ηαζ έπεζ ιεβάθδ ζηακυηδηα απμηυθθδζδξ νφπςκ απυ ζηθδνέξ 

επζθάκεζεξ. Ηδακζηυ βζα πθφζζιμ πζάηςκ ηαζ ζηεοχκ ιαβεζνζηήξ ,βζα βεκζηή ηαεανζυηδηα, βζα απμιάηνοκζδ 

ζηζβιάηςκ ηαζ ηδθίδςκ. 

Τγξό απνξξππαληηθό πηάησλ (γηα πιύζηκν ζην ρέξη) 

Να πενζέπεζ ακζμκζηά επζθακεζμδναζηζηά min 16%,κα πενζέπεζ ιδ ζμκζηά min 2%,κα πενζέπεζ NaOH min 8%.Να 

έπεζ pH οδαηζημφ δζαθφιαημξ 1% , 6-8,εζδζηή ζφκεεζδ βζα κα αμδεά ημκ ηαεανζζιυ νφπςκ ηάεε ιμνθήξ (ηζάζ , 

θίπδ, ζάθηζα, ηαθέξ, αοβυ, ηηθ). Να δίκμκηαζ μδδβίεξ πνήζεςξ & μδδβίεξ αζθαθείαξ. 

Να θένεζ ζήιακζδ CE & κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζφιθςκα ιε ηζξ ηζιέξ πμο δίκμκηαζ ζηδκ μδδβία 91/155 ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ .επίζδξ κα πενζέπεζ ζοζηαηζηά ζφιθςκα ιε ηζξ ηζιέξ πμο δίκμκηαζ ζηδκ μδδβία 89/542 ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

Υισξίλε KLINEX 

Μάνηαξ KLINEX απμηθεζζηζηά βζα ηδκ πθςνίςζδ ηαζ απμθφιακζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηδξ Μμκάδαξ Σεπκδημφ 

Νεθνμφ. ε πθαζηζηή ζοζηεοαζία ηςκ 2 θίηνςκ. Να ακαβνάθμκηαζ ζηδ ζοζηεοαζία υθα ηα ζπεηζηά βζα ηα είδδ 

αοηά, παναβςβή – πνμθοθάλεζξ- ζοβηέκηνςζδ οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο- έβηνζζδ απυ ημ Γ. Υ. Κ. 

Υαξηνπεηζέηεο 

Ανίζηδξ πμζυηδηαξ, απαθέξ, απμννμθδηζηέξ, ακεεηηζηέξ, απυ θεοηαζιέκμ πδιζηυ πμθηυ. Γζάζηαζδ ημοθάπζζημκ 

15 π 15 cm .ε ηαηάθθδθα ηοπμπμζδιέκδ πθαζηζηή ζοζηεοαζία, θεοημφ πνχιαημξ, ακά παηέημ 200 ηειαπίςκ ,ημ 

εθάπζζημ. Δλςηενζηά ηδξ ζοζηεοαζίαξ κα ακαβνάθμκηαζ υθα ηα παναπάκς ζημζπεία ηαζ δ πνμέθεοζδ. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ: 

 

- Σα απμννοπακηζηά πνέπεζ κα δζέθεμοκ επζηοπχξ ηδκ πναηηζηή δμηζιαζία πνμξ έθεβπμ ημο αθνζζιμφ ηαζ ηδξ εκ 

βέκεζ ζοιπενζθμνάξ ημοξ ηυζμ ζηα πθοκηήνζα νμφπςκ υζμ ηαζ ζηα πθοκηήνζα πζάηςκ. 

- Ο ιεζμδυηδξ πνέπεζ κα δζαηδνεί επζημζκςκία ιε ημ Νμζμημιείμ, υζμκ αθμνά πνμαθήιαηα θεζημονβίαξ πμο 

μθείθμκηαζ ζηδκ πνήζδ ηςκ απμννοπακηζηχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ εζδχκ ηαεανζυηδηαξ . 

- ε πενίπηςζδ πνμαθδιάηςκ ηαηά ηδκ πνήζδ ηςκ οθζηχκ εα ιπμνεί μ πνμιδεεοηήξ κα πανεονεεεί ζε δμηζιή 

πνήζδξ ηαζ ζε πενίπηςζδ αζημπίαξ εα βίκεζ ακηζηαηάζηαζδ υθμο ημο οθζημφ πμο εα ανίζηεηαζ ζηζξ απμεήηεξ ημο 

Νμζμημιείμο. 

- Σα πενζεπυιεκα ζημ απμννοπακηζηυ ζοζηαηζηά δεκ εα είκαζ επζαθααή ζηζξ πθοκηζηέξ ιδπακέξ. 

- Μεηά ημ πθφζζιμ δεκ πνέπεζ κα ιέκμοκ ηδθίδεξ επί ηςκ ζηεοχκ ή ημο ζιαηζζιμφ. 

- Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζφιθςκα ιε ηζξ ηζιέξ πμο δίκμκηαζ ζηδκ μδδβία 91/155 ηδξ Δ.Δ 

- Να πενζέπεζ ζοζηαηζηά ζφιθςκα ιε ηζξ ηζιέξ πμο δίδμκηαζ ζηδκ μδδβία 89/542 ηδξ Δ.Δ 

- Ύπανλδ ημπζημφ ακηζπνυζςπμο εα εηηζιδεεί 

- Παναπάκς ακαθένμκηαζ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ζε ζοζηαηζηά πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα πνμζθενυιεκα είδδ. 
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Οζ απαζηήζεζξ ζε ζοζηαηζηά δεκ αθμνμφκ μθμηθδνςιέκεξ ζοκεέζεζξ, αθθά εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ μνζζιέκςκ  ιυκμ 

ηονίςκ ηαζ ζοκενβαηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Δκαπυηεζηαζ ζηδκ ηνίζδ ηςκ πνμιδεεοηχκ κα πθαζζζχκμοκ ηα ζοζηαηζηά 

πμο ακαβνάθμκηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ , ιε υθα ηα ακαβηαία βζα κα παναδχζμοκ πνμσυκηα πμο εα έπμοκ 

ζηακμπμζδηζηή ηαεανζζηζηή ηαζ πθοκηζηή δνάζδ. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ: 

Γείγκαηα απαηηνύληαη γηα ηα εμήο είδε: 

 

 θμοββάνζα πζάηςκ ,απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ (ηφπμο wettex) ηαζ ζαημφθεξ ηνμθίιςκ ιζηνέξ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΑ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΗΓΖ ΘΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΗ ΓΔ 

ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ. 

 

TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΜΑΓΑ Β ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ) 

 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Δ ΔΗΓΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΑΛΑΣΧΝ (WC) 4L 

Δζδζηυ ηαεανζζηζηυ ζζπονυ βζα πχνμοξ οβζεζκήξ 

W.C. Να απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά άθαηα, πμονί 

ηαζ οπμθείιιαηα ζαπμοκζμφ απυ ανφζεξ, πθαηάηζα 

ηαζ είδδ οβζεζκήξ, αθήκμκηαξ εοπάνζζημ άνςια. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε κμζμημιεία πςνίξ 

θςζθμνζηά άθαηα ηαζ ακαεοιζάζεζξ ηαηά ηδκ πνήζδ 

ημο ηαζ θζθζηυ ζημ δένια. Να έπεζ άδεζα απυ ημ 

Γ.Υ.Κ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ 

αζθαθείαξ. 

40 ΛΗΣΡΑ 

2. ΤΓΡΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Οοδέηενμ ηαεανζζηζηυ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ 

παιδθμφ αθνζζιμφ, ζοιποηκςιέκμ ιε εζδζηά 

εκζζποηζηά ηαεανζζιμφ βζα εφημθμ ηαζ οβζεζκυ 

ηαεάνζζια. Καηάθθδθμ βζα ακηζζηαηζηά δάπεδα ηαζ 

δάπεδα linoleum ηαεχξ ηαζ βζα επζθάκεζεξ απυ 

ιάνιανμ, πθαηάηζα, πθαζηζηυ ηαζ ημίπμοξ. 

Αζθαθέξ ζηδ πνήζδ, ιδ ενεεζζηζηυ βζα ημ δένια, 

ιε μοδέηενμ PH ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ θςζθμνζηά 

άθαηα ηαζ πθχνζμ. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε κμζμημιεία. Να έπεζ 

άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ 

δεδμιέκςκ αζθαθείαξ. 

3000 ΛΗΣΡΑ 

3. ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΧΝ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 900ml 

Γοαθζζηζηυ βζα επζθάκεζεξ πνςιίμο, αθμοιζκίμο, 

πυνηεξ ακεθηοζηήνςκ, πάβημοξ ηαζ ιεηαθθζηέξ 

επζθάκεζεξ. Να θνμκηίγεζ ηαζ κα ηαεανίγεζ ηζξ 

ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ, κα απμιαηνφκεζ δαηηοθζέξ 

ηαζ ζηίβιαηα. Να πενζέπεζ ηαζζεκενβά ηαζ έθαζα 

ορδθήξ ηαεανζυηδηαξ εζδζηά βζα πχνμοξ 

κμζμημιείςκ ηαζ ιαβεζνείςκ. Να δζαεέηεζ άδεζα 

10 
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απυ ημ Γ.Υ.Κ, κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ . 

4. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΣΕΑΜΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Τβνυ ηαεανζζηζηυ βζα ηγάιζα ηαζ θείεξ επζθάκεζεξ. 

Να πενζέπεζ εκενβά ηαεανζζηζηά ζοζηαηζηά ηαζ 

αζεοθζηή αθημυθδ βζα βνήβμνμ ζηέβκςια. Να ιδκ 

αθήκεζ ίπκδ ζηα ηγάιζα, ηαενέπηεξ ηαζ θείεξ 

επζθάκεζεξ. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε κμζμημιείμ. 

120 ΛΗΣΡΑ 

5. ΠΑΝΔΣΔ Πακέηεξ ειπμηζζιμφ βζα οβνυ ζθμοββάνζζια, πςνίξ 

ηνυζζζα. Να είκαζ ακεεηηζηέξ ζηα απμθοιακηζηά ηαζ 

ζηζξ πθφζεζξ ζημ πθοκηήνζμ. Να έπεζ πηενφβζα ζηα 

άηνα (ηζέπεξ) βζα εθανιμβή ζηδ αάζδ ηδξ. Ζ αάζδ 

είκαζ 40cm ιήημξ. 

40 

6. ΦΟΤΓΓΑΡΗ

ΣΡΔ 

ΠΡΑΗΝΔ- 

ΚΟΚΚΗΝΔ-

ΜΠΛΔ 

θμοββανίζηνεξ επαββεθιαηζηέξ 400gr ιε ηνυζζζα 

πνχιαημξ πνάζζκμ- ηυηηζκμ-ιπθε ή θεοηυ. 

ΠΡΑΗΝΔ 100 ΣΔΜ  

ΜΠΛΔ  100 ΣΔΜ 

ΚΟΚΚΗΝΔ  60 ΣΔΜ 

7. ΠΑΝΑΚΗΑ 

ΟΤΗΦΔΡ 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

Πακάηζα ηφπμο swiffer ακηζζηαηζηά ιεβέεμοξ 

60x22cm ηαζ δ αάζδ ηδξ 

ζημφπαξ swiffer είκαζ 50x10cm. 

9.600 ΣΔΜ 

8. ΤΚΔΤΖ 

ΟΤΗΦΔΡ ΜΔ 

ΚΟΝΣΑΡΗ 

ημφπα swiffer 10π 50 απυ ζζθζηυκδ ηαζ οπμδμπή 

βζα κα ημπμεεημφκηαζ ακηαθθαηηζηά πακάηζα ιε 

ακεεηηζηή αάζδ αθμοιζκίμο ηαζ ημκηάνζ αθμοιζκίμο. 

 

10 ηει. 

9. ΚΟΤΠΔ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 

ημφπεξ ελςηενζημφ πχνμο, ιε ζηθδνή ηνίπα, 

ηαηάθθδθδ βζα αοθέξ ηαζ δνυιμοξ. 
5 TEM 

10. ΦΑΡΑΗΑ ΜΔ 

ΚΟΝΣΑΡΗ 

Φανάζζα απυ ζηθδνυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ ηαζ 

ημκηάνζ . 

25 TEM 

11. ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ 

ΣΤΠΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ 

2 ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

(ΜΠΛΔ- ΚΟΚΚΗΝΟ- 

ΚΗΣΡΗΝΟ- 

ΚΟΚΚΗΝΟ) 

θμοββάνζα ημογίκαξ πνχιαημξ ιπθε, ηίηνζκμ, 

πνάζζκμ ηαζ ηυηηζκμ βζα επαββεθιαηζηή πνήζδ, 

ακεεηηζηά ζε ηαεανζζηζηά ηαζ απμθοιακηζηά. 

ηθδνυ απυ ηδκ ιία πθεονά ηαζ ιαθαηυ απυ 

ηδκ άθθδ. 

100 ΜΠΛΔ 

100 ΚΟΚΚΗΝΑ 

100 ΚΗΣΡΗΝΑ 

100 ΠΡΑΗΝΑ 

12. ΠΑΝΑΚΗΑ 

ΜΗΚΡΟΗΝΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

(ΠΡΑΗΝΟ-ΜΠΛΔ- 

ΚΗΣΡΗΝΟ-

ΚΟΚΚΗΝΟ) 

Πακάηζα ιζηνμσκχκ βεκζηήξ πνήζδξ, ηαηάθθδθμ 

βζα υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ, ακεεηηζηυ ζηδ πνήζδ ιε 

ηαεανζζηζηά ηαζ απμθοιακηζηά ηαζ ζηζξ ζοπκέξ 

πθφζεζξ ζημ πθοκηήνζμ. Υνχιαημξ ιπθε-πνάζζκμ-

ηυηηζκμ-ηίηνζκμ. 

50 ΜΠΛΔ 

50 ΚΟΚΚΗΝΑ 

50 ΚΗΣΡΗΝΑ 

50ΠΡΑΗΝΑ 

13. ΚΟΝΣΑΡΗΑ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

Κμκηάνζα αθμοιζκίμο αανέςξ ηφπμο βζα 

επαββεθιαηζηέξ ζθμοββανίζηνεξ . 
20 ΣΔΜ 

14. ΚΟΝΣΑΡΗΑ 

ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΠΔ ΚΑΗ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΔ 

Κμκηάνζα πθαζηζηά βζα 

ζθμοββανίζηνεξ μζηζαημφ ηφπμο ηαζ 

ηζξ ζημφπεξ ελςηενζημφ πχνμο. 

50 ΣΔΜ 
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15.  

ΓΟΥΔΗΑ 

ΦΔΚΑΜΟΤ 

Γμπεία ρεηαζιμφ ημο 1lt ιε δμζμιεηνδηή ζημ έλς 

ιένμξ ημοξ. 

20 ΣΔΜ 

16.  

ΓΑΝΣΗΑ 

ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 

Απυ πθαζηζηυ ακεεηηζηυ ανίζηδξ πμζυηδηαξ, 

ηαηάθθδθα βζα ακεεηηζηή πνήζδ ζε αανέςξ ηύπνπ 

ενβαζίεξ (Υχνμζ ημογίκαξ, θμοηνά) υθςκ ηςκ 

ιεβεεχκ 

35 ΕΔΤΓΟΗ 

17. ΚΟΝΣΑΡΗΑ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΓΗΑ 

ΟΤΗΦΔΡ ΚΑΗ 

ΠΑΝΔΣΔ 

Κμκηάνζα αθμοιζκίμο βζα επαββεθιαηζηή πνήζδ. 20 ΣΔΜ 

18.  

ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ 

Ξφζηνα δαπέδμο- ηγαιζχκ, ηζέπδξ ιε ακηαθθαηηζηά 

λοναθάηζα. 
40 ΣΔΜ 

19.  

ΤΣΖΜΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΣΕΑΜΗΧΝ 

φζηδια ηαεανζζιμφ ηγαιζχκ ιε ιαλζθάνζ ηαζ 
θαζηζπέκζα θεπίδα. Να είκαζ επεηηάζζιμ ημ ημκηάνζ 
ημο έςξ 6m. 

10 ΣΔΜ 

20. ΓΔΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑ 

ΣΟ ΓΔΗΜΟ 

ΣΧΝ 

ΠΛΑΣΗΚΧΝ 

ΑΚΧΝ 

Γειαηζηά πθαζηζηά ηαθςδίςκ (θεοημφ ή ιαφνμο 

πνχιαημξ) . Καηαζηεοαζιέκμ απυ πμθοαιίδζμ 

Αοημζαδκυιεκα-Πνυηοπμ-UL 94:V2 Γζάζηαζδ: 

Μήημξ 20-25 CM 

Όπζ ζονιάηζκα ! ε παηέημ 100-200 ηειαπίςκ. 

12.000 ΣΔΜ 

21.  

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ 

ΥΔΡΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Ανςιαηζηυ οβνυ ζαπμφκζ ηαεανζζιμφ πενζχκ ιε 

μοδέηενμ PH ςξ πνμξ ηδκ επζδενιίδα, πανέπμκηαξ 

ακηζιζηνμαζαηή πνμζηαζία ηαζ απμηεθεζιαηζηή 
ηαεανζυηδηα 

200 ΛΗΣΡΑ 

22.  

ΓΟΤΝΑΚΗΑ 

Δνβαθείμ πθφζεςξ ημίπςκ 40cm, κα έπεζ οπμδμπή βζα 

κα εθανιυγεζ ημ ημκηάνζ επέηηαζδξ ζημκ ηαεανζζιυ 

ηςκ ρδθχκ ζδιείςκ. 

3 ΣΔΜ. 

23. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ 
ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

θμοββανίζηνεξ μζηζαημφ ηφπμο ιε θςνίδεξ, 
απμννμθδηζηή ηαζ ακεεηηζηή πςνίξ κα αθήκεζ 
πκμφδζα ζημ πάηςια. 

100 ΣΔΜ. 

24. ΚΟΤΠΔ 

ΟΗΚΗΑΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

ημφπεξ αζδςηέξ εζςηενζημφ 

πχνμο ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακεεηηζηυ 

ακαηοηθχζζιμ οθζηυ. 

30 ΣΔΜ. 

25.  

ΚΟΤΒΑΓΔ 

ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Οζηζαηυξ ημοαάξ ζθμοββανίζιαημξ ιε ζηίθηδ απυ 

ακεεηηζηυ πθαζηζηυ. 

30 ΣΔΜ. 

26.  

ΡΟΛΟ WETTEX 

Ρμθυ ηφπμο wettex 14m ιεβάθδξ ακημπήξ, κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ιε απμννοπακηζηά-πδιζηά ηαζ 

κα απμννμθά άιεζα πςνίξ κα αθήκεζ ζηίβιαηα πίζς 

ημο. 

6 ΣΔΜ. 

27. ΓΗΚΟΗ ΣΟΥΑ 

ΜΖΥΑΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΓΑΠΔΓΧΝ 

Ζ ιδπακή πμο δζαεέηεζ ημ κμζμημιείμ είκαζ Taski 

swingo 450E ηαζ δ δζάιεηνμξ ημο δίζημο είκαζ 

43cm/17". Οζ δίζημζ κα είκαζ πνχιαημξ ηυηηζκμο βζα 

δάπεδα linoleum. 

2 ΣΔΜ. 

28. ΠΗΓΚΑΛ ΜΠΑΝΗΟΤ 
Πθαζηζηυ πζβηάθ ιπάκζμο 

 

10 ΣΔΜ. 

29. ΚΑΓΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 

ΜΔΑΗΟ  

Πθαζηζηυξ ηάδμξ απμννζιάηςκ ιε πεηάθ 25 lt . 15 ΣΔΜ. 

30. ΚΑΛΑΘΗ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
Πθαζηζηυ ηαθάεζ βναθείμο 

10 ΣΔΜ. 
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31. ΘΖΚΖ ΓΗΑ 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 

ΕΗΚ-ΕΑΚ 

Δπζημίπζα εήηδ βζα πεζνμπεηζέηα γζη – γάη 2 ΣΔΜ. 

32. ΘΖΚΖ ΓΗΑ 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 

ΡΟΛΟ 

Δπζημίπζα εήηδ βζα πεζνμπεηζέηα νμθυ 2 ΣΔΜ. 

33. ΚΑΓΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 

ΜΗΚΡΟ 

Πθαζηζηυξ ηάδμξ απμννζιάηςκ ιε πεηάθ 5 lt 
15 ΣΔΜ. 

34. ΣΗΦΣΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

ηίθηδξ ηαηάθθδθμξ βζα επαββεθιαηζηέξ 

ζθμοββανίζηνεξ 

3 ΣΔΜ. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 5110,59 ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΜΔΠΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 5.979,39 

 

 

TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΜΑΓΑ Γ ΑΚΟΤΛΔ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΗ ΑΚΟΤΛΔ ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΑΚΟΤΛΔ 50Υ50 

ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ 
αημφθεξ 50Υ50, βναθείμο-WC απυ πθαζηζηυ 
οθζηυ πάπμοξ 20 micron βζα ακημπή ηαζ ιε 
πηοπςηέξ πθεονέξ 

500 ΚΗΛΑ 

2. ΑΚΟΤΛΔ ΤΦΟ 

75cm Υ ΠΛΑΣΟ 60cm 

 ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ 

αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 75Υ60cm, απυ 

πθαζηζηυ οθζηυ πάπμοξ 30 micron βζα ακημπή ηαζ 

ιε πηοπςηέξ πθεονέξ. 

2000 ΚΗΛΑ 

3. ΑΚΟΤΛΔ ΤΦΟ 

110 cm Υ ΠΛΑΣΟ 

90cm  

ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ 

αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 90Υ110cm, απυ 

πθαζηζηυ οθζηυ πάπμοξ 30 micron βζα ακημπή ηαζ 

ιε πηοπςηέξ πθεονέξ. 

1800 ΚΗΛΑ 

4. ΑΚΟΤΛΔ 

ΚΟΚΚΗΝΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ ηυηηζκμο ιε 

πηοπχζεζξ ζημ πθάζ ηαζ ιέβεεμξ 90x110cm. 

Πάπμοξ ημοθάπζζημκ 40 micron. 

48 ΚΗΛΑ 

5. ΑΚΟΤΛΔ 

ΚΗΣΡΗΝΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ ηίηνζκμο ιε 

πηοπχζεζξ ζημ πθάζ ηαζ ιέβεεμξ ΤΦΟ 110cm. Υ 

πθάημξ 90cm. 
Πάπμοξ ημοθάπζζημκ 40 micron. 

800 ΚΗΛΑ 

6. ΑΚΟΤΛΔ 
ΓΗΑΦΑΝΔ 

ΗΜΑΣΗΜΟΤ 

αημφθεξ δζάθακεξ 40Υ60cm βζα ζιαηζζιυ, 
πάπμοξ 20 micron, ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ. 

200 ΚΗΛΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 5839,871 ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΜΔΠΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 6.832,66   
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TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΜΑΓΑ Γ ΥΑΡΣΗΚΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΡΣΗΚΑ ΔΣΖΗΔ 

ΠΟ/ΣΔ 

1. ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 
Σμ πανηί οβείαξ εα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα εήηδ πανηζμφ 

οβείαξ, ιδ ακαηοηθςιέκμ, δίθοθθμ, βημθνέ απυ ηαεανή 

πανηυιαγα. Θα είκαζ ζε νμθυ, απμννμθδηζηυ, θεοημφ 

πνχιαημξ, άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ζε ηαηάθθδθα 

ηοπμπμζδιέκδ πθαζηζηή ζοζηεοαζία πμθθχκ ηειαπίςκ, 

ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ ελςηενζηά ημ ιήημξ ημο 

νμθμφ ζε ιέηνα, μ ανζειυξ θφθθςκ ηαζ ημ αάνμξ νμθμφ 

ζε βναιιάνζα (ημοθάπζζημκ 100gr) 

22.000 ΣΔΜ. 

2. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 

ΡΟΛΟ 

Υανηί θεοηυ βημθνέ ζε νμθυ, απυ πδιζηυ πμθηυ βζα 

επζημίπζα εήηδ 400gr. 

Υςνίξ πανηυκζ ζηδκ ιέζδ 

9000 ΣΔΜ. 

3. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 

ΕΗΚ-ΕΑΚ 

Υεζνμπεηζέηεξ θεοηέξ, απμννμθδηζηέξ, ιαθαηέξ βζα 

επζημίπζα εήηδ, ηφπμο γζη- γαη ηςκ 250 θφθθςκ 

ημοθάπζζημκ. Γζαζηάζεζξ θφθθμο πενίπμο 23Υ25 εη. 

Να ελαζθαθίγεηαζ υηζ μ πνήζηδξ εα ιπμνεί κα 

ηνααάεζ ιία πεζνμπεηζέηα ηδ θμνά. 

3000 ΣΔΜ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 9290,00 ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΜΔΠΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 10.869,30   

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΜΑΓΑ Δ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΓΗΚΗΑ 

ΓΗΥΛΧΡΟΗΟΚΤΑ

ΝΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 

ΝΑΣΡΗΟΤ ΓΗΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

(2.5gr) 

ηεφαζια Cl2 ζε ζηενεή ιμνθή δζζηίςκ 2,5 gr NaDCC 
βζα απμθφιακζδ επζθακεζχκ ηαζ ηδθίδςκ ζςιαηζηχκ 
οβνχκ.  
Να έπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ημ 

δζπθςνμσζμηοακμονμκζηυ Νάηνζμ. Να απεθεοεενχκεζ 

ημ πθχνζμ ζηαδζαηά. ε πναηηζηή ζοζηεοαζία έςξ 

200 δζζηία ημ ιέβζζημ. Να δζαεέηεζ δνάζδ έκακηζ 

ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-), ιοηήηςκ, ζχκ(HBV, 

HCV, HIV, Rota), ημθμααηηδνζδίςκ ηαζ ζπυνςκ. Να 

είκαζ ζοιααηά βζα επζθάκεζεξ υπςξ PVC, linoleum, 

αβχβζια δάπεδα, 
δδθαδή κα έπμοκ μοδέηενμ Ph. Να είκαζ ηαηαπςνδιέκμ 
ζημ ΔΜΥΠ ηαζ κα έπεζ άδεζα ΔΟΦ. Να ακαβνάθεηαζ μ 
ζοκζζηχιεκμξ ανζειυξ δζζηίςκ ακά θίηνμ κενμφ ηαζ μ 
πνυκμξ επαθήξ βζα επίηεολδ ημο απμθοιακηζημφ 
απμηεθέζιαημξ, υπςξ ηαζ ημ εθεφεενμ πθχνζμ πμο 
απμδεζιεφεηαζ. Να ηαηαηεεμφκ θφθθα δεδμιέκςκ 
αζθάθεζαξ, μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά, ηεπκζηυ 
θοθθάδζμ. 

6000 ΓΗΚΗΑ 
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2. ΓΗΑΛΤΜΑ 

ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ

 ΝΑΣΡΗΟΤ 

(ΥΛΧΡΗΝΖ) 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4 

ΛΗΣΡΧΝ) 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ κα ηοιαίκεηαζ απυ 4,2-
6% οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο. Άδεζα ηοηθμθμνίαξ ΔΟΦ, 
κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηεπκζηυ θοθθάδζμ, μδδβίεξ πνήζδξ 
ηαζ MSDS ζηα εθθδκζηά. Ζ πνμζθμνά εα αθμνά ηζιή 
ακά lt. 

3000 ΛΗΣΡΑ 

3. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ 

ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

οιποηκςιέκμ οβνυ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ 

αβχβζιςκ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ απυ linoleum, 

πθαζηζηυ, ιάνιανμ, PVC, πθαηάηζ. Να ιδκ είκαζ 

δζαανςηζηυ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα είδδ παηςιάηςκ, Ph 

μοδέηενμ ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ. 

Γναζηζηυ έκακηζ ααηηδνζδίςκ gram+ ηαζ gram- 

ιοηήηςκ, ζχκ HBV, HCV, HIV ηαζ ιοημααηηδνζδίμο 

TB. Υνυκμξ 

δνάζδξ εκηυξ 15-30 θεπηχκ ημ ανβυηενμ βζα ημ ζφκμθμ 

ημ γδημφιεκμο θάζιαημξ. Φζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Να ιδκ ενεείγεζ ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαζ ημ 

αθεκκμβυκμ. Να έπεζ έβηνζζδ ΔΟΦ, ΔΜΥΠ ηαζ CE ςξ 

ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ. Να ζοκμδεφεηαζ απυ δςνεάκ 

δμζμιεηνζηή ακηθία ή απθυ δμζμιεηνζηυ δμπείμ. 

Δφπνδζηδ ζοζηεοαζία ημοθάπζζημκ 5lt. Να 

ακαθένμκηαζ μζ αναζχζεζξ ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο 

απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ. Να ηαηαηεεμφκ ηα 

MSDS ηαζ 
μδδβίεξ πνήζεςξ ζηα εθθδκζηά. 

400 ΛΗΣΡΑ 

4. ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ 

ΣΑΥΔΗΑ ΓΡΑΖ 

ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 1 

ΛΗΣΡΟΤ) 

Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram+ ηαζ gram-), 

ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ 

ιοημααηηδνζμηηυκμ. Να ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα 

θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία απυ ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 

θμνέςκ. Να είκαζ δναζηζηυ έκακηζ ακεεηηζηχκ 

κμζμημιεζαηχκ ιζηνμαζαηχκ ζηεθεπχκ, ηα μπμία ηαζ εα 

πενζβνάθμκηαζ ζημ ζοκμδεοηζηυ έκηοπμ ή ζε 

ζοκμδεοηζηέξ ιεθέηεξ. Να πενζέπεζ ζηδκ ζφκεεζή ημο 

αθημυθεξ ζε πενζεηηζηυηδηα ιεβαθφηενδ ή ίζδ ιε 60%. 

Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ, πθχνζμ. Να ιδκ 

είκαζ μλεζδςηζηυ ή δζαανςηζηυ βζα ηζξ επζθάκεζεξ. Να 

είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ιδ επειααηζηυ 

ζαηνμηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ. Ο πνυκμξ δνάζδξ πμο εα 

αλζμθμβδεεί είκαζ ιέπνζ 5 θεπηά. Να είκαζ έημζιμ πνμξ 

πνήζδ ζε ιμνθή ζπνέζ ιέζς ρεηαζιμφ. Να ιδκ έπεζ 

300/ 1LT 

  ενεεζζηζηή μζιή. Να ζηεβκχκεζ πςνίξ 
ηαηάθμζπα. Να είκαζ ζοιααηυ ιε ιεβάθδ μιάδα 

επζθακεζχκ (ελαζνμφκηαζ μζ εοαίζεδηεξ ζε αθημυθεξ π.π. 

αηνοθζηυ βοαθί). Ζ πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ζε θίηνα 

ηαζ κα πενζθαιαάκεζ ηδκ ακηθία ρεηαζιμφ βζα ηάεε 

δμπείμ (ζε πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ εκζςιαηςιέκδ). Να 

ζοκμδεφεηαζ απυ άδεζα ηοηθμθμνίαξ ΔΟΦ, ζήιακζδ CE 

ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ, θοθθάδζμ, ακαθοηζηέξ 

μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ζηδκ 

εθθδκζηή. Να ηαηαεέημοκ ηαζ ηα ακηίζημζπα 
πνςηυηοπα prospectus. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 6886,04 ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΜΔΠΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 8056,66   

21PROC008467688 2021-04-15



20 

 

 

 

Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ Δ: ΥΑΡΣΗΚΑ , ΑΚΟΤΛΔ , ΓΔΜΑΣΗΚΑ, ΠΑΝΔΣΔ , ΠΑΝΗΑ ΜΗΚΡΟΗΝΧΝ, 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΔ, ΠΑΝΔΣΔ ME ΣΔΠΔ ΚΑΗ  ΠΑΝΗΑ  Swiffer , ΘΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΗΓΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ –ΜΔΓΔΘΟ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΓΔΗΓΜΑΣΑ Δ ΑΤΣΔ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΘΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ 

ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΗ ΓΔ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΤΠΟΦΖ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Γ.Ν.ΧΙΟΤ ΚΤΛΙΣΕΙΟ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 2 ΧΙΟ 82132] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Β.ΠΑΓΟΤΔΘ] 

- Σθλζφωνο: *2271350258] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *promithion@xioshosp.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.xioshosp.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ κ.α, ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ, ΑΚΟΤΛΕ, ΧΑΡΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ» CPV: [39224300-1] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *5] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[20/2021] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ ; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»  ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

21PROC008467688 2021-04-15



24 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+ 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αοημηάεανζδ»); 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έπεζ δζαπνάλεζ μ οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έπεζ ζοκάρεζ ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γκςνίγεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ηδκ φπανλδ 

ηοπυκ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έπεζ πανάζπεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
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*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

21PROC008467688 2021-04-15



33 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 

ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σδξ επζπείνδζδξ …………………………………, έδνα ………………., μδυξ …………………., 

ανζειυξ ……, ΑΦΜ…………………, ΓΟΤ……………………, ηδθέθςκμ …………………., fax 

………………. 

 

Α/Α 
ΟΜΑΓΑ ……. 

ΔΗΓΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ 

ΣΗΜΧΝ 

1 
     

 

2 
     

 

                                                                                                         

                                                                                     ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ….… ΜΔ ΦΠΑ: 

 

 

                                                                                                                                                …../…./2021 

                                                                                                                              Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ     
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