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                                                                      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

                    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   
                      ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΑΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟ∆ΩΝ CPV: 33141620-2 
                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ: 51144 ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ  
                           ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
                                                 ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 

            Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 
ΑΙΜΟ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΑΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟ∆ΩΝ » 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 33141620-2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00)€ συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 

 

 

Π Α Τ Ρ Α 21-12-2017 

Αρ. Πρωτ.: 41596 

Αριθ. ∆ιακήρυξης: 1/2017 

Αρ. Συστηµ.  ΕΣΗ∆ΗΣ:51144 

Ταχ. 

∆ιεύθυνση 

Τµήµα 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνα 

FAX 

E-mail 

Ηλεκτρονική 

∆/νση 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26331  

Πάτρα 

Οικονοµικό (Γραφείο Προµηθειών) 

Σ. Ανωγιάτη 

2613 –601872 

2610 - 227896 

promithion@agandreashosp.gr 

www.agandreashosp.gr 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΕ 9149 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
22-01-2018 και ώρα 11:00πµ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21-12-2017 και ώρα 15:00µµ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16-01-2018 και ώρα 17:00µµ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜ∆ΗΣ 
21-12-2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 
21-12-2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ 
21-12-2017 

Β) ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

Τ.Ε.Υ.∆. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005),    

 όπως ισχύει σήµερα. 

2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

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

3. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256     

 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

4. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204/19-7-1974) 

5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες    

     διατάξεις». 
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6. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις  

     Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

7. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις». 

8. Του Π∆ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’). 

9. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών  

     Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποιήσεις ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές  

     ρυθµίσεις», άρθρο 3 

10. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιµών (περί νοµιµοποίησης δαπανών) 

11. Του ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010  τ.  Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και    

     πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα διαύγεια” και άλλες  

     διατάξεις». 

12. Του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» και έως την  

      ηµεροµηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016 

13.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995)” Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

      συναφών θεµάτων”  όπως αυτός έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί 

14. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και  Κεντρικού  

       Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός  

       κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

15. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) « Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  και άλλες διατάξεις» 

16. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών  

       Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποιήσεις ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές  

      ρυθµίσεις», άρθρο 3. 

17.Του Π∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία” 

18.Του Π∆ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει 

19.Τη µε αριθµ.158/2016 Απόφαση της Αρχής µε θέµα «Έγκριση του "Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης"  

      (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των  

      ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 

20.Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών     

       του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις  

       διατάξεις του άρθρου 1 

21.Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για    

      την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

22.Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες  

      διατάξεις». 

23.Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

24.Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  

      οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών». 

25.Του Ν.3868/2010 άρθρο 22 «Συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού». 

26.Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού  

      Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –   
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      Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 238 του ν.  

      4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04- 2012) και το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013). 

27.Το υπ αριθµ πρωτ 4462/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά µε «Αναφορικά µε την αρµοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει  

      τεχνικές προδιαγραφές µετά την ισχύ του ν. 4412/2016. 

        28. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

          Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

29.Την αριθµ. 4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων  

      νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του  

      ∆ηµοσίου». (ΦΕΚ 412/Β/22-02-2012). 

30.Την µε αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 

    «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων  

     τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα  

     καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007). 

31.Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί  

      συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

32. Τις µε αριθ. 12179/2014 Υπουργική Απόφαση  ΦΕΚ 1893 /τ.Β /11-7-2014  και  µε αριθ.    

    13289/2015 Υπουργική Απόφαση  ΦΕΚ 1716 /τ.Β /17-8-2015 «Καθορισµός ηµερήσιων  

    και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης      

    δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» 

Β. Τις αποφάσεις: 

  1 .Την αρ. 380/1-6-2017 απόφαση ∆ιοικητή περί ορισµού µελών επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών µηχανηµάτων 

τεχνητού νεφρού Αιµοδιηθησης  και Αιµοδιαδιηθησης Οnline 

2.Το υπ΄αρ. 3/24-4-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε  Α∆Α:Β4ΛΜΘ-ΦΡ4  θέµα 12ο  

«Επικαιροποιηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών Μηχανήµατος Τεχνητού Νεφρού Αιµοδιηθησης  και Αιµοδιαδιηθησης 

Οnline µεθόδων» 

 3. Την αρ. 19ης /2017 απόφαση ∆Σ  µε Α∆Α Ω44246906Λ-Π6Ψ σχετικά µε την έγκριση Προµήθειας Μηχανηµάτων 

Τεχνητού Νεφρού Αιµοδιηθησης  και   Αιµοδιαδιηθησης Οnline µεθόδων 

  4. Το αρ. πρωτ. 17273/2-6-2017 πρακτικό  της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών   σύµφωνα µε το οποίο  ως 

προτεινόµενες  τεχνικές προδιαγραφές  έχουν   υιοθετηθεί αυτές της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε αρ. 3/24-4-2012  

πρακτικό συνεδρίασης της µε Α∆Α:Β4ΛΜΘ-ΦΡ4 

5. Το αρ. πρωτ. 19185/20-6-2017 έγγραφο της 6ης ΥΠΕ από την ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  µε το οποίο συµφωνεί από 

άποψη σκοπιµότητας 

6. Α6γ/Γ.Π.47441/ 24-7-2017 Απόφαση Υπουργείου Υγείας έγκριση σκοπιµότητας για χρηµατοδότηση από το Π.∆.Ε 

2017 της προµήθειας ιατροτεχνολογικου εξοπλισµού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών 

7.Το αρ.πρωτ. 27865/11-9-2017 Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε)- Εθνικοί πόροι  για την προµήθεια  

8. Το αρ. πρωτ34873/31-10-2017 σχετικά µε την απόφαση του Υπουργού Υγείας µε αρ. ΓΠ Β3β/ΟΙΚ.76481 για την 

προµήθεια 5 µηχανηµάτων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Πατρών 

9.Την αρ.πρωτ 108225/9-10-2017 µε Α∆Α: Ω∆23465ΧΙ8-Ν54 προέγκριση της ΣΑΕ 091 
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10. Το αρ.πρωτ . 36306 /9-11-2017 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών  

   10. Την αρ. 45ης /2017 απόφαση ∆Σ  µε Α∆Α ΩΜ9446906Λ-5ΟΤ σχετικά µε την έγκριση προκήρυξης Προµήθειας 

Μηχανηµάτων Τεχνητού Νεφρού Αιµοδιηθησης  και   Αιµοδιαδιηθησης Οnline µεθόδων 

 

 

 

 

 

 

                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής ανά είδος, για την  ανάδειξη αναδόχου 

προµήθειας πέντε (5) µηχανηµάτων τεχνητού νεφρού αιµοδιηθησης και αιµοδιαδιηθησης και on line 

µεθόδων 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµηθείας   ανέρχεται στο ποσό των  ενενήντα   χιλιάδων  

ευρώ  (90.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) 2017 στη ΣΑΕ 091 µε  

κωδικό 2017ΣΕ09100014  

                 Η διάρκεια της  ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και για εξήντα ήµερες 

3. Οι προσφορές να υποβάλλονται για το σύνολο του είδους  της διακήρυξης  

           Υποχρεωτικά η προσφορά θα καλύπτει τη συνολική ποσότητα του είδους. 

          Κάθε προµηθευτής, επί  ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά. 

            Αναλυτικά οι ζητούµενες ποσότητες του είδους και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού αναφέρονται                     

               στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας. 

4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον   είκοσι δυο 

ηµερών (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, (παρ. 9 άρθρο 38 

ν.4412/2016), ήτοι 21-12-2017 

 

5. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.g

ov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

 

21-12-2017 

21-12-2017 

 

ώρα 15:00µµ 

16-01-2018 

ώρα 17:00µµ 

 

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

προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική  επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

Ο συστηµικός αριθµός ηλεκτρονικού διαγωνισµού της διακήρυξης είναι ο 51144 Ο Ανάδοχος που θα 

συµµετέχει στον συστηµικό ηλεκτρονικό διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχα και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

7. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη: 

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

       8.1  Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως 

εξής: 

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

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

από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

       8.1.2.Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον 

αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

        8.1.3.Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

• είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
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• είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 

και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 

φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια  υπηρεσία. 

7.2. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 

Συστήµατος. 

7.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 

µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

8. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού , αυτές δίνονται από την αναθέτουσα αρχή 

το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών,(άρθρο 289, Ν4412/16) 

           Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού                

            µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή            

            υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.   

            Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν              

           εξετάζονται. 

            Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές               

            απαντήσεις εκ µέρους της Α.Α. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση στις 19-12-2017: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν απαιτείται. 

                  3.Στον ελληνικό τύπο όπου και δηµοσιεύθηκε στις 21-12-2017 

                                               ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
                                               ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ 

                                        ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

                                                ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ      
              Η ΓΝΩΜΗ 

                                      

                         4.Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για ανάρτηση στα   Εµπορικά - Βιοµηχανικά Επιµελητήρια 

                  5.Περίληψη της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ στις 20-12-2017 

                  6. Ανάρτηση διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ στις 21-12-2017 

 

Επίσης έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα (Web Site) : www.agandreashosp.gr καθώς και στην 





8  

ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή .  

 Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

                    Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ                                                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

        Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα πρέπει επίσης                  

        να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο   

         οποίος θα  φέρει την ένδειξη: 

               

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«1/2017 Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου  προµήθειας πέντε (5) µηχανηµάτων 

τεχνητού νεφρού αιµοδιηθησης και αιµοδιαδιηθησης και on line µεθόδων στο Νοσοκοµείο προυπ/σας δαπάνης 

ενενήντα   χιλιάδων ευρώ  (90.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.µε κριτήριο κατακύρωσης την 

την πλέον συµφέρουσα από  οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής,» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16-01-2018 

          Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

                     Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

 

 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε 

την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
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1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική 

προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

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

αποκλεισµού, ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf και, σύµφωνα µε 

τον Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» ,  όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

 

Α. Έλληνες πολίτες - Αλλοδαποί 

 

α

/

α 

Περιγραφή δικαιολογητικών 
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1 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

 

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

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, σε µορφή αρχείου.pdf το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι 

µία ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75) και 

αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας µέχρι και 

την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από διαδικασία 

ανάθεσης  δηµόσιας σύµβασης, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 

 

Το ΤΕΥ∆ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του υποψήφιου οικονοµικού φορέα ότι ο 

σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής 

και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στο µέρος IV του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) µε τίτλο 

«Κριτήρια Επιλογής» ο οικονοµικός φορέας θα συµπληρώσει µόνο  το  ( α )  που  

αφορά  σε  Γενική  Ένδειξη  για  όλα  τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να υποχρεούται να 

συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. 

 

Το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

www.eaadhsy.gr 

 

 

 

 

 

 

2 

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 

Οι προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους να 

καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για τον οποίο υποβάλλουν 

προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Το ποσό της 

εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης του διαγωνισµού (χωρίς ΦΠΑ), εφόσον η προσφορά τους αφορά στο σύνολο των 

ειδών, ή όταν καταθέσουν προσφορά για µέρος αυτών, το 2% της επιµέρους 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης αυτών. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η 

διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο 

άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. 
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 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 

σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία 

∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

3 Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

4 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει , για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση δειγµάτων των 

προσφερόµενων υλικών όταν ζητηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει είτε το σύνολο της προµήθειας είτε 

µέρος αυτής. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για ορισµένα είδη, 

πρέπει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση να δηλώνεται ο α/α των ειδών και η ονοµασία 

των ειδών, όπως αποτυπώνονται στη διακήρυξη. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του 

διαγωνισµού. 

• Συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

• Η τιµή προσφοράς εκάστου είδους δεν υπερβαίνει ή είναι ίση µε την 

τιµή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ. 

 

 

 Β. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες και 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω 

υπεύθυνες δηλώσεις και το ΤΕΥ∆ υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο  καθώς  και  

από  όλα  τα   µέλη   του    ∆ιοικητικού Συµβουλίου , όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

2. Τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος 

Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

(πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών), και συγκεκριµένα: 
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 Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 

 

i. Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρµόδιου κατά τόπους επιµελητηρίου 

(για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί µετά τις 4/4/2011) στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της εταιρείας 

και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύµφωνα µε την ανωτέρω 

τροποποίηση υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή νόµιµο αναπληρωτή του. 

ii. Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρµόδιου κατά τόπους επιµελητηρίου 

(για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί µετά τις 4/4/2011) στην οποία η ως άνω υπηρεσία 

βεβαιώνει ότι το τελευταίο ∆Σ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που 

δηµοσιεύεται στο συγκεκριµένο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και στην οποία 

βεβαίωση αναφέρεται ο αριθµός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο 

υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

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

καταστατικού (πιστοποιητικό µεταβολών). 

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

άνω έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκοµίζονται από τις 

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

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει: 

 

iv. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

v. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού (πιστοποιητικό µεταβολών). 

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

έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκοµίζονται από τις 

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

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

γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 

να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
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Γ. Συνεταιρισµοί 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες 

και Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα 

ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο καθώς και από όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού. 

2 Τα  νοµιµοποιητικά και  λοιπά έγγραφα  του  Συνεταιρισµού  που αφορούν 

στα  δικαιολογητικά  σύστασής  του  ή  τυχόν  τροποποιήσεις  του καταστατικού 

 λειτουργίας του (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών), 

 

 

∆. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες 

και Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

υποβάλλονται από  τον       κάθε       προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση . 

Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών , νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών 

του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού 

που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο 

εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που 

ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 

 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, που 

δηλώνει ο διαγωνιζόµενος ότι όπως αυτά δηλώνονται ή δεν καλύπτουν 

όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν 

τηρούνται στην αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία 

για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά µπορούν να 
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αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 

δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται 

ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνονται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του διαγωνιζόµενου. Στην κατά τα 

άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην 

αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόµενος θα αναφέρει 

αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη 

βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για 

την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιµέρους 

δικαιολογητικών. 

 

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς 

Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου 

του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου, για 

τους δε αλλοδαπούς κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα 

συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.∆. και 53  του Κώδικα περί ∆ικηγόρων 

(σε πρωτότυπη µορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής σε περίπτωση 

που αυτά θα απαιτηθούν σε έντυπη µορφή). 

 

----ΠΡΟΣΟΧΗ ----- 

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονοµικών 

φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να 

µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λάβει το δικό 

του ΤΕΥ∆ µαζί µε χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ και η εκπλήρωση των 

απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής όπως συµπληρώνεται στο (α)- Γενική 

ένδειξη του Μέρους IV, για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

Τέλος, όταν σε µια διαδικασία προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι 

οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, 

πρέπει να δίδεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, 

χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. 
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Επισηµαίνεται ότι : 

Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δηµοσίευση και υποβολή του 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) στις διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων  κάτω  των  ορίων   που   διενεργούνται   

µέσω   του  ΕΣΗ∆ΗΣ παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Α∆Α: 

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: στην ιστοσελίδα της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ www.eaadhsy.gr  

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 

∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σε µορφή αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16. Στο ΤΕΥ∆ δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (αρ. 3. Παρ. 5 της ΠΝΠ 4/2012, 

ΦΕΚ 237/2012). 

i. Μόνον ο προσωρινός προµηθευτής που θα 

προκύψει µετά την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να 

υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως 

αποδεικτικά στοιχεία (αρ. 5 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016). Από τους 

υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα 

έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

προµηθευτής παρέχει τους συνδέσµους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά 

στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει 

άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 

79 του Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η 

αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ένωσης. 

ii. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό 

σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις 

βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτηµα XII του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης 

των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ιδίου νόµου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί αποδεικτικά µέσα, πλην εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 80 – «Αποδεικτικά µέσα» και στο άρθρο 82 –

«Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης». 
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Παροχή διευκρινήσεων - συµπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών 

1.Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα µετά την κατάθεση της 

προσφοράς να ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα την παροχή 

διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της νοµίµως και εµπροθέσµως 

κατατιθέµενης προσφοράς του, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του ν. 

4412/2016. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται ηλεκτρονικά 

στην Α.Α., µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 

παρέχονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική από 

τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

2. Η οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που θα ζητηθεί θα πρέπει 

να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.4412/2016. 

3.Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή 

του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 

Ο προσφέρων υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείο pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει στις τρεις 

(3) εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

              1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

 

Η Τεχνική Προσφορά. 

Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
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ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 

µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 

 

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Τιµές 

1.Με την προσφορά, η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά 

µονάδα είδους, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Οι τιµές θα εκφράζονται 

σε ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των 

υλικών και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 

2.Οι τιµές θα αναφέρονται για κάθε είδος χωριστά και για το σύνολο των 
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ποσοτήτων. 

3.Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιµές του 

Παρατηρητηρίου Τιµών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4052/2012 άρθρο  14). 

4.Οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη 

προϋπολογιζόµενη τιµή του είδους της διακήρυξης (τιµή µονάδος). 

5.Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά 

ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς 

τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε 

προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

7.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια 

του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 

διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά 

την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε 

την τιµή προσφοράς. 

9.Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές 

θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 

κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής 

Προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

10.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να 

προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι 

δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

- Προκειµένου να γίνει η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών µε αυτές 

του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονοµική τους 

προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιµή του προσφερόµενου 

είδους, τον α/α, την παράγραφο και την τιµή µε τα οποία αυτό έχει 

καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιµών. Στην περίπτωση που το 

προσφερόµενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιµών αυτό θα 
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πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονοµική προσφορά. 

12.Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 

ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 

Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε τις παρακάτω 

κρατήσεις: 

1. 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, σύµφωνα µε το 

Ν. 4013/2011 

♦ Χαρτόσηµο 3% επί του ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

                                Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήµου του ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

1. 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας    

i. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (µετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω 

κρατήσεων πλην   

ii. του φόρου) 

2. Ο φόρος (4%) στην καθαρή τιµή του τιµολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α., µείον τις κρατήσεις 

3. 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

4. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής 

και λοιπών στοιχείων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή 

την είσπραξη απαιτήσεων από το δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε 

φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων. 

 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
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I. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 

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

χαρακτήρα. 

II. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσια σαράντα (240) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

III. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 

διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

IV. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

V. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

VI. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

VII. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από 

τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

VIII. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-01-2018 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 

11:00πµ µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους 

ορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

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

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

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

pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 

α) Έλληνες πολίτες. 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση: 

o συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

o δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

o απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

o νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005, 

• για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

• για κάποιο από τα αδικήµατα  της υπεξαίρεσης, της απάτης, της  εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf 

τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές  υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

3. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 

οποίους είναι υποχρεωµένος, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει 

ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
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αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 

β) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στην περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf 

τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 

τις καταστάσεις της περίπτωσης (α) παρ. 2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) και (β) του 

παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101),όπως 
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εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

4. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 

τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύµβουλο και µέλη του 

∆Σ για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 

έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

5. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (γ) παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό 

A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. 

6. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο 

τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ) Συνεταιρισµοί: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

2. Τα δικαιολογητικά των παρ. (2) και (3) της περίπτωσης (α) 

του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της παρ. (2) της 

περίπτωσης (β) του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 

αντίστοιχα, και της παρ. (2) της περίπτωσης (γ) του ιδίου άρθρου. 

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

Ένωση. 

Προσφορά ενώσεων προµηθευτών 
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1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους 

της ένωσης προµηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται 

εις  ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 

κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

Επιπλέον, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει κατά το ίδιο στάδιο και στον ίδιο φάκελο τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά του, η επαγγελµατική 

αξιοπιστία του, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάστασή του καθώς και οι τεχνικές 

δυνατότητές του. 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού 

από διαγωνισµούς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο 

τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό 

διάστηµα. 

2. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων 

ετών ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των 3 ετών. 

3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης. 

4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 

των τριών τελευταίων ετών, µε µνεία για κάθε παράδοση: 

• του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τοµέα 
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• της ηµεροµηνίας παράδοσης 

• του ποσού παράδοσης 

 

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς − 

χρήστες σε µορφή αρχείου pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών 

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

αρµόδια υπηρεσία. 

 

Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) 

υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι 

(20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια 

υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 

αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από 

τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα 

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

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά 

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

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

ψηφιακή υπογραφή. 

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

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη  µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

που αποσφραγίσθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 6 . ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

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

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

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

τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 

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

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

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

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπόκεινται στις 

ποινές που επισύρονται όπως αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

από τις διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του Ν. 4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού 

ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και 

µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Το 

ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005). 

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

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

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

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

της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 8.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
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4155/2013 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής. Η κατακύρωση αυτή αναρτάται στο ΕΣΗ∆ΗΣ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και στον δικτυακό τόπο του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Στον υποψήφιο που επελέγη ως Ανάδοχος αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση της 

κατακύρωσης - πρόσκληση προς υπογραφή της σύµβασης. 

Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του υπό ανάθεση έργου και τουλάχιστον τα εξής:  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης  Τα συµβαλλόµενα µέρη  Το έργο που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης  Την τιµή  Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύµβασης  Τις τεχνικές προδιαγραφές - υποχρεώσεις Αναδόχου  Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις  Τις προβλεπόµενες ρήτρες  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  Τον τόπο και χρόνο πληρωµής 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση µε απόφαση του ∆.Σ. της αναθέτουσας 

αρχής. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό διαγωνιζόµενο η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό διαγωνιζόµενο, Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

διαγωνιζόµενο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να γίνει και µετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση που το έργο 

κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει 

κοινοπραξία, του κειµένου του Σχεδίου Σύµβασης διαµορφούµενου αναλόγως. 
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                               ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το 

ν. 513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. 

2.Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

3.Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα 

και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ηµερολογιακές ηµέρες 

από την επόµενη της λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε την 

παρούσα διακήρυξη και να καλύπτει σε ποσοστό το 2% εκτός Φ.Π.Α. της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συµµετέχει στο σύνολο των ειδών του 

διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του θα 

ανέρχεται στο 2% της επιµέρους προϋπολογιζόµενης δαπάνης των ειδών που προσφέρει. 

4.Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την κατάθεση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους 

λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία Ανακοίνωσης 

της Κατακύρωσης προς τον προµηθευτή. Προσφορά µη σύµφωνη µε αυτά απορρίπτεται σαν 

απαράδεκτη. 

5.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% 

της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από 

τον προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση του διαγωνισµού. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή και 

ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση 

που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται 

σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 

6.Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και 

θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

7.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
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λήξης της εγγύησης. 

8.Για όσα δε διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014. 

9.Επισηµαίνεται ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής η 

αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών 

επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων καθώς και της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύµβασης. 

 

         ΑΡΘΡΟ 11.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο Υποψήφιος που επελέγη, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, 

προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει 

την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, 

δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά 

δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.∆.∆. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016 και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής. Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόµενο του Συγκριτικού Πίνακα 

της οικονοµικής αξιολόγησης (του άρθρου 15.1) και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία 

των άρθρων 17 και 18 του παρόντος παραρτήµατος. Ο  έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη 

Σύµβαση. 

Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ η σχετική Σύµβαση επί τη 

βάσει του κειµένου του «Σχεδίου Σύµβασης» που περιέχεται στο Παράρτηµα ∆΄ της απόφασης 

διακήρυξης. Η Σύµβαση συνίσταται στην συµπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του 

Σχεδίου Σύµβασης που επισυνάπτεται στην απόφαση διακήρυξης µε το Παράρτηµα ∆΄ αυτής και 

της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα, βάσει της προσφοράς του Αναδόχου µε την οποία 

συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση 

του διαγωνισµού. Η Σύµβαση ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης, 

υπογράφεται και µονογράφεται σε κάθε φύλλο και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Εκ µέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής η Σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ιοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ενώ εκ 

µέρους του Αναδόχου, η Σύµβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του. Στη 
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συνέχεια αναρτάται στη ∆ιαύγεια και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο 

κείµενο της Σύµβασης του Παραρτήµατος ∆΄. 

Η παρούσα σύµβαση θα µπορεί να διακόπτεται µονοµερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να 

αναπροσαρµόζεται µε κοινή συµφωνία των δύο µερών αν υπογραφεί άλλη σύµβαση στα πλαίσια 

των Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε συµφερότερους όρους για όµοιο προϊόν. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή και 

ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.. 

Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλµάτων ή παραδροµών. Για όσα σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την Σύµβαση, ισχύουν οι 

γενικότερες διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου καθώς και οι διατάξεις του ν.4412/2016. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δεν 

λαµβάνεται υπόψη και δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Α.Α. 

 

                        11.Ολοκλήρωση της σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρέλθει ο συµβατικός χρόνος που έχει οριστεί σε 

αυτήν, γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές 

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

προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

. 

 

      ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 

αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 

• τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας 

• τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και 

• των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης η µαταίωση του διαγωνισµού και να 

προσφύγει στη 

• διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις 
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• κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 

 

   ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα 

πραγµατοποιείται  σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της 

Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας 

Σύµβασης. 

Η παράδοση  και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνει εντος εξήντα  ηµερών (60) 

µε ευθύνη µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία.   

Την παραλαβή θα διενεργεί τριµελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρµόδιο όργανο 

διοίκησης της υπηρεσίας που τα παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 

του Ν.4412/2016 

 

 

 

      ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών 

τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε 

περιστατικά ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού ∆ικαίου και το 

Ν. 4412/2016. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρω βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 

ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, 

δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην προθεσµία του 

ορίστηκε, κηρύσσεταιέκπτωτος µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισµού. 

2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει 

από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο 

συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στην παρ. 14 της παρούσας. 

3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η 
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προµήθεια δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από 

τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης της 

προµήθειας µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση 

απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή. 

5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την 

κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, η 

οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

I. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης 

συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

II. Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου 

προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. 

Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον 

που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο 

καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση της προµήθειας κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 

Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε 

βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

III.Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της 

προµήθειας για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να 

παραδώσει την προµήθεια µέχρι την µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά 

έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν 

εφαρµογή και τα αναφερόµενα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου της 

παρούσας. 

IV.Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή 

τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από 

τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του 

διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει 

από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
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Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 

Προµηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν 

στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα 

τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προµηθευτής µπορεί να 

κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη 

γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προµηθευτής, σε κάθε περίπτωση, 

έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know- 

how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προµήθειας, σε παρόµοια έργα 

που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου. 

Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης 

δικαιωµάτων τρίτων προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, 

απόδοσης και λειτουργίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και 

προεδρικών διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις 

οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν 

να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ      

ΑΙΜΟ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟ∆ΩΝ» 

 

                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙ

Α 

ΤΙΜΗ 

/ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

                ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

                 ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟ∆ΙΗΘΗΣΗΣ 

              ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ       

                        ON-LINE ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

 

5 14.516,13€ 72.580,65€ 90.000,00€ 

 

 

 

Πίνακας 2: «Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

 
 
 
α/
α 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
   

                                 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ    

A) TEXNIKEΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕ
ΦΡΟΥ      
ΑΙΜΟ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-
LINE ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

   

 
 

 

1 Το µηχάνηµα να είναι πλήρες, καινούργιο, 

αµεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να 

ΝΑΙ   
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τεκµηριώνονται απαραίτητα, µε 

αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, 

εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς 

αξιολόγηση. Να φέρει σήµανση CE, όπως 

προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

Ελληνική Νοµοθεσία. 

2 Να λειτουργεί µε ρεύµα τάσης 220V/50Hz, 

µε αυτονοµία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα 

(10) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής 

ρεύµατος 

ΝΑΙ   

3 Η λειτουργία του να βασίζεται 

σε µικροϋπολογιστές (microprocessors) και 

να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της 

διαδικασίας αιµοκάθαρσης. 

ΝΑΙ   

4 Να φέρεται σε τροχήλατη βάση για ευκολία 

µεταφοράς, µε δυνατότητα ακινητοποίησης 

των τροχών, και να φέρει αναρτήρες 

φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και 

γραµµών 

ΝΑΙ   

5 α)Να χρησιµοποιεί φίλτρα αιµοκάθαρσης όλων 
των εργοστασίων. 
       β) Το µηχάνηµα θα πρέπει να δέχεται 
αρτηριοφλεβικές γραµµές που δεν καλύπτονται 
από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.  

 

ΝΑΙ   

6 . Να φέρει όλους τους απαραίτητους 

αυτοµατισµούς και συστήµατα ασφαλείας 

για την προστασία του ασθενούς είτε από 

βλάβη, είτε από εσφαλµένο χειρισµό. 

ΝΑΙ   

7 Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραµµα 

βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή 

από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των 

παραµέτρων λειτουργίας να είναι στην 

Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται 

ψηφιακά ή αναλογικά ή σε οθόνη. 

ΝΑΙ   
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8 Να έχει ενσωµατωµένο σύστηµα 

εφαρµογής αιµοκάθαρσης µε Μονή 

Βελόνα  τοσο µε µια ,οσο και µε δυο 

αντλιες. 

ΝΑΙ   

9 Να έχει αντλία χορήγησης ηπαρίνης ΝΑΙ   

10 Να έχει σύστηµα µέτρησης και ελέγχου των 

ορίων αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του 

αίµατος µε τις αντίστοιχες ενδείξεις 

ΝΑΙ   

11 Να έχει ένδειξη της διαµεµβρανικής πίεσης 

(ΤΜP). 

ΝΑΙ   

12 Να έχει αυτόµατη περιστροφική αντλία 

αίµατος, µε δυνατότητα ρύθµισης της 

παροχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η 

µέγιστη δυνατή παροχή αίµατος θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. Η αντλία 

θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί και 

χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής 

ρεύµατος. 

ΝΑΙ   

13 Να έχει ένδειξη της παροχής του αίµατος ΝΑΙ   

14 Να έχει σύστηµα αυτόµατης 

ελεγχόµενης υπερδιήθησης 

ΝΑΙ   

15 Να έχει πρόγραµµα υπερδιήθησης χωρίς 

δίοδο διαλύµατος αιµοκάθαρσης (ξηρά 

κάθαρση). 

ΝΑΙ   

16 Να διαθέτει σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής 

αίµατος (blood leak detector) και σύστηµα 

αυτόµατης αεροπαγίδας 

ΝΑΙ   

17 Ως προς την παρασκευή του διαλύµατος 

αιµοκάθαρσης, να είναι αυτόµατο και 

αυτόνοµο. 

ΝΑΙ   

18 Να είναι τύπου single pass (µονής 

διέλευσης του διαλύµατος αιµοκάθαρσης 

ΝΑΙ   
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από το φίλτρο αιµοκάθαρσης). 

19 Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της παροχής 

του τελικού διαλύµατος µε µέγιστο όριο 

τουλάχιστον 600 ml/min. 

ΝΑΙ   

20 Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης της 

θερµοκρασίας του διαλύµατος 

αιµοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας 

ΝΑΙ   

21  Να εκτελεί αυτόµατη θερµική και χηµική 

αποστείρωση και πλύσιµο µε νερό 

ΝΑΙ   

22 α) Να παρασκευάζει διαλύµατα διττανθρακικών 

και από πυκνό διάλυµα και από άνυδρο 

διττανθρακικό νάτριο σε στερεά µορφή (σκόνη), 

µε δυνατότητα µεταβολής/ρύθµισης της 

συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά 

την διάρκεια της συνεδρίας. 
β) Να δέχεται φύσιγγα 

σκόνης  διττανθρακικών που δεν 

καλύπτεται από εργοστασιακό απόρρητο 

κατασκευής 

ΝΑΙ   

23 Να διενεργεί τη µέθοδο κλασσικής 

αιµοκάθαρσης,  Αιµοδιήθησης  Αιµοδιαδιήθησης, 

µε on-line παρασκευή διαλυµάτων 

(υποκατάστασης και αιµοκάθαρσης) Τα 

αναλώσιµα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω 

µεθόδων δεν θα πρέπει να καλύπτονται από 

εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής. 

ΝΑΙ   

B) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

   

1 Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 

συντήρησης – επισκευής, στην Ελληνική 

γλώσσα, οι οποίες να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση 

του κατασκευαστή. 

 

ΝΑΙ   

2 Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο 

(2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για 

δέκα (10) χρόνια µετά το πέρας της 

εγγύησης. 

ΝΑΙ   
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3 Οι προσφέροντες θα αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό, 

νοσηλευτικό προσωπικό στον χώρο 

εγκατάστασης του µηχανήµατος και το 

τεχνικό προσωπικό στην έδρα της 

εταιρείας τους, µε έξοδα που θα βαρύνουν 

την εταιρία. 

 

ΝΑΙ   

4 Να κατατεθούν επικυροποιηµένα τα 

προτεινόµενα από τον κατασκευαστικό 

οίκο servise που πρέπει να γίνονται κατά 

την διάρκεια του έτους. 

 

ΝΑΙ   

5 Η εταιρία οφείλει να τηρεί κατά την 

διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο 

κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή 

λειτουργία του εξοπλισµού. 

 

ΝΑΙ   

6 Τα service – επισκευές θα γίνονται σε 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 

πιστοποιηµένους  τεχνικούς του οίκου και 

θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε 

τεχνικούς του Νοσοκοµείου 

ΝΑΙ   

7 Να δοθεί τιµοκατάλογος ανταλλακτικών για 

τα υπόλοιπα οκτώ έτη πέραν της εγγύησης. 

 

ΝΑΙ   

8 Να δοθεί κόστος συµβολαίου συντήρησης µε 

ανταλλακτικά που θα είναι δεσµευτικό σε 

περίπτωση σύµβασης µε το Νοσοκοµείο για 

τα επόµενα οκτώ έτη. Εξυπακούεται ότι 

πάντα θα τηρούνται οι προδιαγραφές του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΝΑΙ   

9 Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν 

τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την 

χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και 

το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 

µοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται µε 

πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

 

ΝΑΙ   

10 Να κατατεθούν οι απαιτήσεις του χώρου 

από πλευράς Νοσοκοµείου, σε 

ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, 

ποιότητας νερού κλπ. 

 

ΝΑΙ   
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11 Οι προσφέροντες το µηχάνηµα θα πρέπει να 

συµµορφούνται µε την  Υ.Α. Ε3/833/99 

όπως τροποποιήθηκε (περί συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας). 

 

ΝΑΙ   

12 Ο χρόνος παράδοσης να µην ξεπερνά το 

όριο των 60 ηµερών, στον χώρο 

εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

 

ΝΑΙ   

13 Οι προσφέροντες, οφείλουν να 

συντάσσουν φύλλο συµµόρφωσης για τα 

προσφερόµενα µηχανήµατα και για όλα 

τα αναγραφόµενα σε αυτό, να υπάρχει 

παραποµπή στην συγκεκριµένη σελίδα 

και παράγραφο των επίσηµων 

φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή 

επίσηµων βεβαιώσεων του 

κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν 

αναγράφεται στα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια. Η µη ύπαρξη του πιο πάνω, 

αποτελεί λόγο αποκλεισµού. 

 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που 

σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) 

τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 

αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης 

της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια 
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κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 

4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό 

εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή 

υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην 

οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από 

τους όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 

σχετικό όρο. 

Επί ποινή αποκλεισµού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συµµόρφωσης να 

κατατεθούν µε τη προσφορά. 
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3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα 
συµπληρωµένο τον ακόλουθο Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

 
α/α 

Είδη 
Μονάδα 
Μέτρησης 
(τεµ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
Τιµή 

Μονάδας 

Σύνολο 
∆απάνης 

      

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

 
Ποσοστό ΦΠΑ: ………… % 
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 

Κατάστηµα.................................................................................................................. 

(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 

Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 

ΕURO................................................. 

ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37 

ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26331 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

υπέρ 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό για την ανάδειξη 

Αναδόχου για το έργο ……….…………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν 

περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις 

(3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… 
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(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 

Κατάστηµα.................................................................................................................. 

(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 

Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 

ΕURO................................................. 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37 

ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26331 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ-----------------------------------------

(και ολογράφως )-------------------------------------------------------------------------------------------------------στο οποίο και µόνο 

περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ της 

Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ.....................................................................................

...................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό-------------- σύµβασης, που υπέγραψε 

µαζί σας για την προµήθεια ----------------------------------------------------------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς κάλυψη 

αναγκών του------------------------------------------------------- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. 

αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆ , 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «…………………» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Στην Πάτρα σήµερα στις *** του µηνός ************* του **********έτους ηµέρα της εβδοµάδας ************ και 

στο επί της οδού ******************** Νοσοκοµείο, οι υπογεγραµµένοι, αφενός µεν Γενικού  Νοσοκοµείου Πατρών  

αρµοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ εκπροσωπούµενου από τον ∆ιοικητή               , νοµίµως διορισθέντος δυνάµει της 

απόφασης του Υπουργού Υγείας και νοµίµως εν προκειµένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄ άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ. 3 και 

άρθρο 7 παρ.8 περ. 23 και παρ.6 περ. 9 του Ν. 3329/05, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3527/07, καλούµενου στο εξής ως 

Αναθέτουσα Αρχή 

και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία ………………………………….   και το διακριτικό τίτλο 

………………………. µε ΑΦΜ …………….. της ∆.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούµενη «Ανάδοχο») που εδρεύει 

……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από 

τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, µε Α∆Τ …………….. 

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

Ήδη µε την παρούσα ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους κ. ……………υπό την παραπάνω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της 

υπ΄αριθµ………………………απόφασης του ∆.Σ. αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων, ήτοι στην  εταιρεία 

…………….καλούµενη στο εξής  χάριν συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια που της κατακυρώθηκε, 

συµφωνήθηκε και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

ΆΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της Σύµβασης 

Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια  «         » για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  , σύµφωνα 

µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. 

Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προµήθεια …………………. οποία αναφέρονται στα Κεφάλαια Α & Β της παρούσας και 

σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης 

προµήθειας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

ΆΡΘΡΟ 2ο  : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος παράδοσης και παραλαβής 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγµατοποιείται  σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα 

της παρούσας Σύµβασης. 

Η παράδοση  και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας  

µε ευθύνη µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία. 

Την παραλαβή θα διενεργεί τριµελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της υπηρεσίας που τα 

παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 3ο :∆ειγµατα- ∆ειγµατοληψία 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

α) Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που ουδεµία σχέση θα έχει µε το ΓΕΝ. 

ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο 

τον Προµηθευτή. 

β) Ο Προµηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και 

στα Παραρτήµατα αυτής. 

γ) Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης 

όλης ή µέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Ν.4412/2016, του ΓΕΝ. 

ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ , διατηρούντος επιπλέον το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής 

ζηµίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος µε 

την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, για τ)»  η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της παρεχόµενης προµήθειας 

που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. µε απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού ……………………………... αυτή θα 

επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση 

τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως 

έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. 

ΆΡΘΡΟ 6ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΆΡΘΡΟ 7ο  : Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από της υπογραφής της και για 60)εξήντα ηµέρες . 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς 

τούτο οχλήσεις του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ , 

(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολές του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ , 

(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση, 

(δ) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, ο προµηθευτής θα υπόκειται αρχικά  σε έγγραφη επίπληξη, στην οποία θα καλείται να 

απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (νοσοκοµείο), στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παραλαβής 

ειδών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αµέσως επόµενη περίπτωση  παράβασης όρου σύµβασης 
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από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης. Την τρίτη περίπτωση  παράβασης 

όρου σύµβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης. Την δε τέταρτη 

φορά παράβασης όρους της σύµβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

2.  Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός και δεν συµµορφώνεται  ο προµηθευτής στους όρους της 

σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας και η προµήθεια δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πληµµελώς για το διάστηµα αυτό, τότε 

ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

3.  Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προµηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζηµίως. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η 

αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην 

έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή  µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίζει σχετικά . 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει 

από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ  9ο  : Τίµηµα- Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις. 

Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο προµηθευτής 

επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 

2. 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 

♦ Χαρτόσηµο 3% επί του ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
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♦ Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήµου του ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

3. 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (µετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου) 

4. Ο φόρος (4%) στην καθαρή τιµή του τιµολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α., µείον τις κρατήσεις 

5. 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής και 

λοιπών στοιχείων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 

κ.λ.π.). 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο 

του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και 

σχετικές εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων. 

4. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης 

από τον προµηθευτή. 

ΆΡΘΡΟ 10ο  : Τροποποίηση της Σύµβασης 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση 

των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, 

µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε 

προφορική συµφωνία. 

ΆΡΘΡΟ 11ο : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 

τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της 

προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη τα 

∆ικαστήρια Πατρών. 

ΆΡΘΡΟ 12ο : Θέση της παρούσας Σύµβασης σε ισχύ 

Η παρούσα σύµβαση που θα υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της και για εξήντα ηµέρες 

Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της 

ισχύος της εφόσον έχει υπογραφεί σύµβαση προµήθειας γιο τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από την Ε.Π.Υ. ή την 6η 

Υ.ΠΕ. ∆υτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξjωσης από τον Ανάδοχο. 
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ΆΡΘΡΟ 13ο : Παράρτηµα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, 

προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, οι όροι τους 

µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. 

ΆΡΘΡΟ 14ο : Λοιποί Όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς 

και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και µε τα 

οποία συµφωνεί. 

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού 

µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση Προµήθειας, 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και 

συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία αφού υπεγράφησαν και 

από τους δύο συµβαλλόµενους  το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO  ΠΑΤΡΩΝ   και το άλλο έλαβε ο 

Προµηθευτής. 

 

                                                                     ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ Τ.Ε.Υ.∆. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

 

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

δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

 

 

 

 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

(αφ) 

- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222007 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 26331 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

- Τηλέφωνο: 2613601872 

- Ηλ. ταχυδρομείο:promithion@agandreashosp.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.agandreashosp.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ   CPV: 33141620-2 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 

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

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

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

Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [ ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) [……] 

(εάν υπάρχει):  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 

µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςiii 

 

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουvii το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]viii 

Εάν ναι, αναφέρετεix: α) Ηµεροµηνία:[ ], 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης σηµείο-(-α): [ ], 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά λόγος(-οι):[ ] 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) [……] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ] 

απόφαση: Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

 ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

 διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

 επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 [……][……][……][……]x 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι 

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

7. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηiv· 

8. δωροδοκία1,2· 

9. απάτη3· 

10. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες4· 

11. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίαςv· 

12. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνvi. 
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οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xi; 

 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxii: [……] 

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

 

Πληρωµή φόρων ή

 εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxiii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων

 ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

 

Πληροφορίες σχετικά µε

 πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 





57  

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxv : 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, 

ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση  της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσειςxvi 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµαxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
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που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxviii, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν  συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασηςxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της  

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Α: 

Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι […] 

εγγεγραµµένος στα σχετικά  

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που  

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος  

εγκατάστασήςxxi; του: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): 

 [……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
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δηλώσεων. 

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

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

εάν : 

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

απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxiii. 

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

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

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

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