
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Ιωϊννινβ, 12.02.2019 

Αριθ. Πρωτ. : 2115 

Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ: 69623 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ.3/2019 

ΕΣΗΙΟΤ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ, ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ 

,ΤΛΙΚΟΤ ΕΤΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΗΗ & ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

(CPV 33111730-7)  

Γιβ την κϊλυψη των βνβγκών του Αιμοδυνβμικού Σμόμβτοσ του Νοςοκομεύου με 

κριτόριο κβτβκύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςβ βπό οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ 

γϊςει τιμόσ προώπολογιςμού 759.012,56€ με ΥΠΑ, ςυμπεριλβμγβνομϋνου του 

δικβιώμβτοσ προβύρεςησ ενόσ (1) επιπλϋον ϋτουσ 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύβ Γενικό Νοςοκομεύο Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ» 

Σβχυδρομικό διεύθυνςη Λεωφόροσ Μβκρυγιϊννη 50 

Πόλη Ιωϊννινβ 

Σβχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Φώρβ Ελλϊδβ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 213 

Σηλϋφωνο 2651366625 

Υβξ 2651029470 

Ηλεκτρονικό Σβχυδρομεύο  Γκορύτςβ οφύβ - πυρϊκη Κλεοπϊτρβ  

Αρμόδιοσ γιβ πληροφορύεσ s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διβδύκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Ανβθϋτουςβ Αρχό εύνβι το Γ.Ν. Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ» (ΝΠΔΔ) κβι βνόκει ςτο Τπουργεύο Τγεύβσ.  

 

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Η κύριβ δρβςτηριότητβ τησ Ανβθϋτουςβσ Αρχόσ εύνβι η πβροχό υπηρεςιών υγεύβσ. 

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

β) Σβ ϋγγρβφβ τησ ςύμγβςησ εύνβι διβθϋςιμβ γιβ ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςγβςη 

μϋςω τησ διβδικτυβκόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

γ) Περβιτϋρω πληροφορύεσ εύνβι διβθϋςιμεσ βπό το γρβφεύο προμηθειών του Γ.Ν.Ιωβννύνων 

«Γ.Φβτζηκώςτβ» προβνβφερθεύςβ διεύθυνςη κβι τηλϋφωνο. 

γ) H ηλεκτρονικό επικοινωνύβ βπβιτεύ την χρόςη εργβλεύων κβι ςυςκευών που δεν εύνβι γενικώσ διβθϋςιμβ. 

Η βπεριόριςτη, πλόρησ, ϊμεςη κβι δωρεϊν πρόςγβςη ςτβ εν λόγω εργβλεύβ κβι ςυςκευϋσ εύνβι δυνβτό 

ςτην διεύθυνςη (URL) :www.promitheus.gov.gr 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διβγωνιςμόσ θβ διεξβχθεύ με την βνοικτό διβδικβςύβ του ϊρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Υορϋβσ χρημβτοδότηςησ τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ εύνβι το  Γενικό Νοςοκομεύο Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ». Η 

δβπϊνη γιβ την πβρούςβ ςύμγβςη γβρύνει την με Κ.Α.E : 1311 ςχετικό πύςτωςη του προώπολογιςμού των 

οικονομικών ετών 2019-2020-2021 του Υορϋβ ςε εκτϋλεςη του ΠΠΤΤ 2018. 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ – Προώπολογιςμόσ 

ύμβαςησ 

Αντικεύμενο τησ ςύμγβςησ  εύνβι η προμόθειβ βνβλώςιμων υλικών βγγειοπλβςτικόσ, κβρδιβκού κβθετηριβςμού, 

υλικού κβθημερινόσ χρόςησ κβι ειδών ιμβτιςμού γιβ τισ ετόςιεσ βνϊγκεσ του Αιμοδυνβμικού Σμόμβτοσ του 

Νοςοκομεύου.        

Σβ προσ προμόθειβ εύδη κβτβτϊςςοντβι ςτον βκόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων ςυμγϊςεων 

(CPV : 33111730-7) 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα, περιςςότερα ό για όλα τα εύδη και ςε κϊθε περύπτωςη για ολόκληρη 

την ζητούμενη ποςότητα. 

Η εκτιμώμενη βξύβ τησ ςύμγβςησ βνϋρχετβι ςτο ποςό των 637.546,76€ χωρύσ ΥΠΑ ό 759.012,76€  

ςυμπεριλβμγβνομϋνου ΥΠΑ 13 κβι 24 % . 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ θα ιςχύει για ϋνα (1) ϋτοσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ, με δικαύωμα 

του Νοςοκομεύου να την παρατεύνει, με μονομερό δόλωςό τησ (απόφαςη) που αςκεύται πριν από τη 

λόξη αυτόσ, για ϋνα (1) ϋτοσ επιπλϋον με ϋναρξη την επομϋνη τησ λόξεωσ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ και 

λόξη μετϊ από ϋνα (1) ϋτοσ (παρϊταςη), με τουσ ύδιουσ όρουσ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ. 

το βνωτϋρω ποςό ςυμπεριλβμγϊνετβι κβι ο προώπολογιςμόσ γιβ την ετόςιβ πβρϊτβςη, εφόςον βυτό βςκηθεύ. 
H βνϊθεςη τησ ςύμγβςησ γιβ ϋνβ (1) ϋτοσ δεν ςυνεπϊγετβι ότι το νοςοκομεύο, θβ βςκόςει υποχρεωτικϊ το 
δικβύωμβ του γιβ ετόςιβ πβρϊτβςη. 

Επιςημϊνεται ότι, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ του δικαιώματοσ ετόςιασ προαύρεςησ από το νοςοκομεύο, η 

νϋα ςύμβαςη, η οπούα θα προκύψει, θα αφορϊ τα ύδια εύδη και τισ αντύςτοιχεσ ετόςιεσ ενδεικτικϋσ 

ποςότητεσ που αφορούν ςτο πρώτο ϋτοσ. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. ANAΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΤΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ για ϋνα ϋτοσ (12 μόνεσ) 

Ανβλυτικό περιγρβφό των ποςοτότων δύδετβι ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Ι), ενώ οι τεχνικϋσ προδιβγρβφϋσ των υπό 

προμόθειβ ειδών δύδοντβι ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΙΙ) τησ πβρούςβσ διβκόρυξησ. 

Η ςύμγβςη θβ βνβτεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςβσ βπό οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει 

τιμόσ. 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Η βνϊθεςη κβι εκτϋλεςη τησ ςύμγβςησ διϋπετβι βπό την κεύμενη νομοθεςύβ κβι τισ κβτ΄ εξουςιοδότηςη βυτόσ 

εκδοθεύςεσ κβνονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κβι ιδύωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 

για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, 

τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” κβι του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχεύριςη, 

ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 

Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» κβι 

ειδικότερβ τισ διβτϊξεισ του ϊρθρου 1,  

 τησ πβρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο» 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  κβι ιδύωσ των 

ϊρθρων 7 κβι 13 ϋωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων βπό τουσ Διβτϊκτεσ” 

 τησ με βρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφβςησ του Τπουργού Οικονομύβσ κβι Ανϊπτυξησ «Ρύθμιςη 

ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 

 τησ με βρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφβςησ του Τπουργού Οικονομύβσ κβι Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ 

λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτϋλεςη των βνωτϋρω νόμων εκδοθειςών κβνονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διβτϊξεων που 

βνβφϋροντβι ρητϊ ό βπορρϋουν βπό τβ οριζόμενβ ςτβ ςυμγβτικϊ τεύχη τησ πβρούςβσ,  κβθώσ κβι του 

ςυνόλου των διβτϊξεων του βςφβλιςτικού, εργβτικού, κοινωνικού, περιγβλλοντικού κβι φορολογικού 

δικβύου που διϋπει την βνϊθεςη κβι εκτϋλεςη τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ, ϋςτω κβι βν δεν βνβφϋροντβι ρητϊ 

πβρβπϊνω. 

 Σισ κϊτωθι βποφϊςεισ κβι ϋγγρβφβ: 

 Σο βριθμ. 853/27.03.2018 ϋγγρβφο του Τπουργεύου Τγεύβσ με θϋμβ: «Διευκρινιςτικϋσ οδηγύεσ γιβ τισ 

διβτϊξεισ του Νόμου 4472/2017 (Α΄74) κβι τισ ςυμγϊςεισ Προμηθειών κβι Τπηρεςιών των Υορϋων 

Τπηρεςιών Τγεύβσ κβι τησ Εθνικόσ Κεντρικόσ Αρχόσ Προμηθειών Τγεύβσ»   

 Σην βριθμ. 15/20.06.2018 (θ.20) βπόφβςη Δ του Νοςοκομεύου με θϋμβ: «Πύνβκβσ Προγρβμμβτιςμού 

Διβχειριςτικού Ϊτουσ 2018 του Νοςοκομεύου» 

 Σην βριθμ. 1783/05.02.2019 βπόφβςη οριςμού επιτροπόσ διενϋργειβσ διβγωνιςμού 

 Σην βριθμ. 27/31.12.2018 (θ.6) βπόφβςη του Δ ϋγκριςησ διενϋργειβσ του διβγωνιςμού, των τεχνικών 

προδιβγρβφών κβι του ςχεδύου διβκόρυξησ (ΑΔΑ:6A8946906Ψ-ΨΣΛ κβι ΑΔΑΜ:19REQ004435036) 

 Σην βριθμ. 356/25.01.2019 Απόφβςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: Χ64746906Ψ-1ΒΟ κβι 

ΑΔΑΜ:19REQ004435111) 

 Tην βριθμ. 698/25.01.2019 Απόφβςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ του Διοικητό τησ 6ησ ΤΠΕ 

(ΑΔΑ:ΨΝ7Η469ΗΔΜ-ΞΔΙ κβι ΑΔΑΜ:19REQ004435111) 

 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Η κβτβληκτικό ημερομηνύβ πβρβλβγόσ των προςφορών εύνβι η 19/03/2019 κβι ώρβ 15:00 μ.μ 

Η διβδικβςύβ θβ διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλβτφόρμβσ του Εθνικού υςτόμβτοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 

υμγϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), η οπούβ εύνβι προςγϊςιμη μϋςω τησ Διβδικτυβκόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  , 

την 26/03/2019 ημϋρβ Σρύτη κβι ώρβ 10.00 πμ. 

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

Α. Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ  

Προκόρυξη τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ βπεςτϊλη με ηλεκτρονικϊ μϋςβ γιβ δημοςύευςη ςτισ 08.02.2019 ςτην 

Τπηρεςύβ Εκδόςεων τησ Ευρωπβώκόσ Ϊνωςησ (βριθμόσ βνβφορϊσ: 2019-020572) 

 

Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 

Η προκόρυξη κβι το πλόρεσ κεύμενο τησ πβρούςβσ Διβκόρυξησ κβτβχωρόθηκβν ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοςύων υμγϊςεων (ΚΗΜΔΗ).  

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ πβρούςβσ Διβκόρυξησ κβτβχωρόθηκε βκόμη κβι ςτη διβδικτυβκό πύλη του Ε..Η.ΔΗ..:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η ςχετικό ηλεκτρονικό διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ ςτην πλβτφόρμβ 

ΕΗΔΗ ϋλβγε υςτημικό Αύξοντβ Αριθμό : 69623 

Προκόρυξη (περύληψη τησ πβρούςβσ Διβκόρυξησ) δημοςιεύετβι κβι ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνβ με το ϊρθρο 

66 του Ν. 4412/2016 :  

1) «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, E-mail: ele@ele.gr 

2) «ΝΕΟΙ ΑΓΨΝΕ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, E-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr, 

ereynapress@gmail.com 

3) «ΠΡΨΙΝΟ ΛΟΓΟ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, E-mail: info@proinoslogos.gr 

Η προκόρυξη (περύληψη τησ πβρούςβσ Διβκόρυξησ) όπωσ προγλϋπετβι ςτην περύπτωςη 16 τησ πβρβγρϊφου 4 

του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, βνβρτόθηκε ςτο διβδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διβκόρυξη κβθώσ κβι το Ε.Ε.Ε. κβτβχωρόθηκε ςτο διβδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδβ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ, ςτη 

διεύθυνςη (URL) :   www.gni-hatzikosta.gr  ςτην κβρτϋλβ «Διβγωνιςμού- Προμόθειεσ»  

 

Γ. Έξοδα δημοςιεύςεων 

Η δβπϊνη των δημοςιεύςεων ςτον Ελληνικό Σύπο γβρύνει τον βνϊδοχο ςύμφωνβ με το βρ.77 πβρ.5 του 

Ν.4270/2014. 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύοντβι ότι: 

β) τηρούν κβι θβ εξβκολουθόςουν νβ τηρούν κβτϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμγβςησ, εφόςον επιλεγούν,  τισ 

υποχρεώςεισ τουσ που βπορρϋουν βπό τισ διβτϊξεισ τησ περιγβλλοντικόσ, κοινωνικοβςφβλιςτικόσ κβι 

εργβτικόσ νομοθεςύβσ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκβιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκβιο, ςυλλογικϋσ ςυμγϊςεισ ό 

διεθνεύσ διβτϊξεισ περιγβλλοντικού, κοινωνικού κβι εργβτικού δικβύου, οι οπούεσ βπβριθμούντβι ςτο 

Πβρϊρτημβ Φ του Προςβρτόμβτοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχετβι κβι 

γεγβιώνετβι βπό τβ όργβνβ που επιγλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμγϊςεων κβι τισ βρμόδιεσ δημόςιεσ 

βρχϋσ κβι υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ κβι τησ βρμοδιότητϊσ τουσ. 

γ) δεν θβ ενεργόςουν βθϋμιτβ, πβρϊνομβ ό κβτβχρηςτικϊ κβθ΄όλη τη διϊρκειβ τησ διβδικβςύβσ βνϊθεςησ, βλλϊ 

κβι κβτϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμγβςησ, εφόςον επιλεγούν 

γ) λβμγϊνουν τβ κβτϊλληλβ μϋτρβ γιβ νβ διβφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητβ των πληροφοριών που ϋχουν 

χβρβκτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:ele@ele.gr
mailto:nagones@ioa.forthnet.gr
mailto:info@neoiagones.gr
mailto:ereynapress@gmail.com
mailto:info@proinoslogos.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σβ ϋγγρβφβ τησ πβρούςβσ διβδικβςύβσ ςύνβψησ  εύνβι τβ βκόλουθβ: 

 η πβρούςβ Διβκόρυξη με τβ Πβρβρτόμβτβ που βποτελούν βνβπόςπβςτο μϋροσ βυτόσ, ότοι: 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (I) «Ανβλυτικό κβτϊςτβςη των υπό προμόθειβ ειδών» 
2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (II) «Υύλλο υμμόρφωςησ- Σεχνικϋσ Προδιβγρβφϋσ»  
3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (III) «Τπόδειγμβ Πύνβκβ Ανϊλυςησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ» 
4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (IV) «Τπόδειγμβ Οικονομικόσ Προςφορϊσ» 
5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (V) «Ενιβύο Ευρωπβώκό Ϊγγρβφο υμγϊςεων(Ε.Ε.Ε.)» 

 

 οι ςυμπληρωμβτικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν πβρϋχοντβι ςτο πλβύςιο τησ διβδικβςύβσ, ιδύωσ ςχετικϊ με 

τισ προδιβγρβφϋσ κβι τβ ςχετικϊ δικβιολογητικϊ 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

ήλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τβ γβςικϊ ςτοιχεύβ τησ διβδικβςύβσ ςύνβψησ τησ ςύμγβςησ, κβθώσ κβι όλεσ οι 

βντβλλβγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υπογολό, εκτελούντβι με τη χρόςη τησ πλβτφόρμβσ του 

Εθνικού υςτόμβτοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμγϊςεων (ΕΗΔΗ), η οπούβ εύνβι προςγϊςιμη μϋςω τησ 

Διβδικτυβκόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr. 

H βριθμ.3/2019 Διβκόρυξη διβτύθετβι επύςησ κβι ςτην ιςτοςελύδβ τησ Τπηρεςύβσ μβσ, ότοι ςτη διεύθυνςη 
www.gni.hatzikosta.gr 

Από το ϊρθ. 21 του ν. 4412/2016 προκύπτει ο χβρβκτηριςμόσ ωσ εμπιςτευτικών των πληροφοριών που 

κβτβτύθεντβι με την προςφορϊ των οικονομικών φορϋων. Ψςτόςο ςτην πβρϊγρβφο 4 του ϊρθ. 21 του ν. 

4412/2016 περιγρϊφοντβι βνβλυτικϊ ποιεσ πληροφορύεσ δεν χβρβκτηρύζοντβι ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σβ ςχετικϊ βιτόμβτβ πβροχόσ διευκρινύςεων υπογϊλλοντβι ηλεκτρονικϊ,  το βργότερο δϋκβ (10) ημερών πριν 

την κβτβληκτικό ημερομηνύβ υπογολόσ προςφορών κβι βπβντώντβι βντύςτοιχβ, ςτο πλβύςιο τησ πβρούςβσ, 

ςτη ςχετικό ηλεκτρονικό διβδικβςύβ ςύνβψησ δημόςιβσ ςύμγβςησ ςτην πλβτφόρμβ του ΕΗΔΗ, η οπούβ εύνβι 

προςγϊςιμη μϋςω τησ διβδικτυβκόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr. Αιτόμβτβ πβροχόσ ςυμπληρωμβτικών 

πληροφοριών – διευκρινύςεων  υπογϊλλοντβι βπό εγγεγρβμμϋνουσ  ςτο ςύςτημβ οικονομικούσ φορεύσ, δηλβδό 

βπό εκεύνουσ που διβθϋτουν ςχετικϊ διβπιςτευτόριβ που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομβ χρόςτη κβι κωδικό 

πρόςγβςησ) κβι βπβρβύτητβ το ηλεκτρονικό βρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύνβι ηλεκτρονικϊ 

υπογεγρβμμϋνο. Αιτόμβτβ πβροχόσ διευκρινόςεων που υπογϊλλοντβι εύτε με ϊλλο τρόπο εύτε το ηλεκτρονικό 

βρχεύο που τβ ςυνοδεύει δεν εύνβι ηλεκτρονικϊ υπογεγρβμμϋνο, δεν εξετϊζοντβι.  

Η βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ νβ πβρβτεύνει την προθεςμύβ πβρβλβγόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι οι 

ενδιβφερόμενοι οικονομικού φορεύσ νβ μπορούν νβ λϊγουν γνώςη όλων των βνβγκβύων πληροφοριών γιβ την 

κβτϊρτιςη των προςφορών ςτισ βκόλουθεσ περιπτώςεισ: 

β) ότβν, γιβ οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, βν κβι ζητόθηκβν βπό τον οικονομικό φορϋβ ϋγκβιρβ, 

δεν ϋχουν πβρβςχεθεύ το βργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν βπό την προθεςμύβ που ορύζετβι γιβ την πβρβλβγό των 

προςφορών,  

γ) ότβν τβ ϋγγρβφβ τησ ςύμγβςησ υφύςτβντβι ςημβντικϋσ βλλβγϋσ. 

Η διϊρκειβ τησ πβρϊτβςησ θβ εύνβι βνϊλογη με τη ςπουδβιότητβ των πληροφοριών ό των βλλβγών. 

ήτβν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκβιρβ ό δεν ϋχουν ςημβςύβ γιβ την προετοιμβςύβ 

κβτϊλληλων προςφορών, δεν βπβιτεύτβι πβρϊτβςη των προθεςμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gni.hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώςςα 

Σβ ϋγγρβφβ τησ ςύμγβςησ ϋχουν ςυντβχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςβ. 

ε περύπτωςη βςυμφωνύβσ μετβξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμγβςησ που ϋχουν ςυντβχθεύ ςε 

περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρβτεύ η ελληνικό ϋκδοςη. 

Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικβςτικϋσ προςφυγϋσ υπογϊλλοντβι ςτην ελληνικό γλώςςβ. 

Οι προςφορϋσ κβι τβ περιλβμγβνόμενβ ςε βυτϋσ ςτοιχεύβ ςυντϊςςοντβι ςτην ελληνικό γλώςςβ ό 

ςυνοδεύοντβι βπό επύςημη μετϊφρβςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςβ. τβ βλλοδβπϊ δημόςιβ ϋγγρβφβ κβι 

δικβιολογητικϊ εφβρμόζετβι η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικϊ, τβ βλλοδβπϊ ιδιωτικϊ ϋγγρβφβ μπορούν νβ ςυνοδεύοντβι βπό μετϊφρβςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςβ 

επικυρωμϋνη εύτε βπό πρόςωπο βρμόδιο κβτϊ τισ διβτϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύβσ εύτε βπό πρόςωπο κβτϊ 

νόμο βρμόδιο τησ χώρβσ ςτην οπούβ ϋχει ςυντβχθεύ το ϋγγρβφο. 

Σβ αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςοντβι ςτην ελληνικό γλώςςβ ό ςυνοδεύοντβι βπό επύςημη μετϊφρβςό τουσ 

ςτην ελληνικό γλώςςβ. τβ βλλοδβπϊ δημόςιβ ϋγγρβφβ κβι δικβιολογητικϊ εφβρμόζετβι η υνθόκη τησ Φϊγησ 

τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικϊ, τβ βλλοδβπϊ ιδιωτικϊ ϋγγρβφβ μπορούν νβ 

ςυνοδεύοντβι βπό μετϊφρβςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςβ επικυρωμϋνη εύτε βπό πρόςωπο βρμόδιο κβτϊ τισ 

διβτϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύβσ εύτε βπό πρόςωπο κβτϊ νόμο βρμόδιο τησ χώρβσ ςτην οπούβ ϋχει ςυντβχθεύ 

το ϋγγρβφο. 

Ενημερωτικϊ κβι τεχνικϊ φυλλϊδιβ κβι ϊλλβ ϋντυπβ -ετβιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν νβ 

υπογϊλλοντβι ςτην βγγλικό γλώςςβ, χωρύσ νβ ςυνοδεύοντβι βπό μετϊφρβςη ςτην ελληνικό. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύβ με την βνβθϋτουςβ βρχό, κβθώσ κβι μετβξύ βυτόσ κβι του βνβδόχου, θβ γύνοντβι 

υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςβ. 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των πβρβγρϊφων 2.2.2 κβι 4.1. εκδύδοντβι βπό πιςτωτικϊ ιδρύμβτβ που λειτουργούν 

νόμιμβ ςτβ κρϊτη - μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπβώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτβ κρϊτη-μϋρη τησ Δ κβι 

ϋχουν, ςύμφωνβ με τισ ιςχύουςεσ διβτϊξεισ, το δικβύωμβ βυτό. Μπορούν, επύςησ, νβ εκδύδοντβι βπό το Ε.Σ.Α.Α. - 

Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό νβ πβρϋχοντβι με γρβμμϊτιο του Σβμεύου Πβρβκβτβθηκών κβι Δβνεύων με πβρβκβτϊθεςη ςε βυτό 

του βντύςτοιχου χρημβτικού ποςού. Αν ςυςτβθεύ πβρβκβτβθόκη με γρβμμϊτιο πβρβκβτϊθεςησ χρεογρϊφων 

ςτο Σβμεύο Πβρβκβτβθηκών κβι Δβνεύων, τβ τοκομερύδιβ ό μερύςμβτβ που λόγουν κβτϊ τη διϊρκειβ τησ 

εγγύηςησ επιςτρϋφοντβι μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋβ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδοντβι κβτ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων βπό ϋνβν ό περιςςότερουσ εκδότεσ 

τησ πβρβπϊνω πβρβγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ βυτϋσ περιλβμγϊνουν κβτ’ ελϊχιςτον τβ βκόλουθβ ςτοιχεύβ: β) την ημερομηνύβ ϋκδοςησ, γ) τον 

εκδότη, γ) την βνβθϋτουςβ βρχό προσ την οπούβ βπευθύνοντβι, δ) τον βριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το ποςό που 

κβλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύβ, τον Α.Υ.Μ. κβι τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋβ υπϋρ του 

οπούου εκδύδετβι η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ βνβγρϊφοντβι όλβ τβ πβρβπϊνω γιβ κϊθε μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ),  ζ) τουσ όρουσ ότι: ββ) η εγγύηςη πβρϋχετβι βνϋκκλητβ κβι βνεπιφύλβκτβ, ο δε εκδότησ πβρβιτεύτβι 

του δικβιώμβτοσ τησ διβιρϋςεωσ κβι τησ διζόςεωσ, κβι γγ) ότι ςε περύπτωςη κβτϊπτωςησ βυτόσ, το ποςό τησ 

κβτϊπτωςησ υπόκειτβι ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χβρτοςόμου, η) τβ ςτοιχεύβ τησ ςχετικόσ διβκόρυξησ κβι την 

κβτβληκτικό ημερομηνύβ  υπογολόσ προςφορών, θ) την ημερομηνύβ λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) 

την βνϊληψη υποχρϋωςησ βπό τον εκδότη τησ εγγύηςησ νβ κβτβγϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ 

εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ βπό βπλό ϋγγρβφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο βπευθύνετβι κβι ιβ) ςτην 

περύπτωςη των εγγυόςεων κβλόσ εκτϋλεςησ κβι προκβτβγολόσ, τον βριθμό κβι τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμγβςησ.  

Η βνβθϋτουςβ βρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου νβ διβπιςτώςει την 

εγκυρότητϊ τουσ. 
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2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικβύωμβ ςυμμετοχόσ ςτη διβδικβςύβ ςύνβψησ τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπβ 

κβι, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τβ μϋλη βυτών, που εύνβι εγκβτεςτημϋνβ ςε: 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

γ) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπβώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει κβι κυρώςει τη Δ, ςτο γβθμό που η υπό βνϊθεςη δημόςιβ ςύμγβςη 

κβλύπτετβι βπό τβ Πβρβρτόμβτβ 1, 2, 4 κβι 5 κβι τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη 

Προςβρτόμβτοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύβσ, κβθώσ κβι  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ πβρούςβσ πβρβγρϊφου κβι ϋχουν ςυνϊψει 

διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋμβτβ διβδικβςιών βνϊθεςησ δημοςύων ςυμγϊςεων. 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλβμγβνομϋνων κβι των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν βπβιτεύτβι 

νβ περιγληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό γιβ την υπογολό προςφορϊσ.  

3. τισ περιπτώςεισ υπογολόσ προςφορϊσ βπό ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλβ τβ μϋλη τησ ευθύνοντβι ϋνβντι 

τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ βλληλϋγγυβ κβι εισ ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

2.2.2.1. Γιβ την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διβδικβςύβ ςύνβψησ τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ, κβτβτύθετβι βπό τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ),  εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, η οπούβ βνϋρχετβι ςε 

ποςοςτό 2% επύ τησ ςυνολικόσ προώπολογιςθεύςασ δαπϊνησ εκτόσ ΥΠΑ για τα εύδη ςτα οπούα 

ςυμμετϋχει ο οικονομικόσ φορϋασ ςτο διαγωνιςμό.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλβμγϊνει κβι τον όρο ότι η εγγύηςη 

κβλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει νβ ιςχύει τουλϊχιςτον γιβ τριϊντβ (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ 

τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 2.4.5 τησ πβρούςβσ, ότοι μϋχρι την 23η.10.2019, ϊλλωσ η προςφορϊ 

βπορρύπτετβι. Η βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, νβ ζητϊ βπό τον προςφϋροντβ νβ 

πβρβτεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκειβ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ κβι τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

2.2.2.2.Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφετβι ςτον βνϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ κβλόσ εκτϋλεςησ.  

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφετβι ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνβ με τβ ειδικότερβ οριζόμενβ ςτο 

ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ κβτβπύπτει, βν ο προςφϋρων βποςύρει την προςφορϊ του κβτϊ τη διϊρκειβ 

ιςχύοσ βυτόσ, πβρϋχει ψευδό ςτοιχεύβ ό πληροφορύεσ που βνβφϋροντβι ςτβ ϊρθρβ 2.2.3 ϋωσ 2.2.8, δεν 

προςκομύςει εγκβύρωσ τβ προγλεπόμενβ βπό την πβρούςβ δικβιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει εγκβύρωσ γιβ 

υπογρβφό τησ ςύμγβςησ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού  

Αποκλεύετβι βπό τη ςυμμετοχό ςτην πβρούςβ διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ (διβγωνιςμό) προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋβσ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειτβι γιβ μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό 

πρόςωπο) ό ςε ϋνβ βπό τβ μϋλη του (εϊν πρόκειτβι γιβ ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνβσ ό περιςςότεροι βπό 

τουσ βκόλουθουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ  τησ παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016:  





Γ.Ν. Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ» ελύδβ 11 

 

β) ςυμμετοχό ςε εγκλημβτικό οργϊνωςη, όπωσ βυτό ορύζετβι ςτο ϊρθρο 2 τησ βπόφβςησ-πλβύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμγουλύου τησ 24ησ Οκτωγρύου 2008, γιβ την κβτβπολϋμηςη του οργβνωμϋνου 

εγκλόμβτοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

γ) δωροδοκύβ, όπωσ ορύζετβι ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμγβςησ περύ τησ κβτβπολϋμηςησ τησ διβφθορϊσ ςτην οπούβ 

ενϋχοντβι υπϊλληλοι των Ευρωπβώκών Κοινοτότων ό των κρβτών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, 

ς. 1) κβι ςτην πβρϊγρβφο 1 του ϊρθρου 2 τησ βπόφβςησ-πλβύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμγουλύου τησ 22βσ 

Ιουλύου 2003, γιβ την κβτβπολϋμηςη τησ δωροδοκύβσ ςτον ιδιωτικό τομϋβ (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), 

κβθώσ κβι όπωσ ορύζετβι ςτην κεύμενη νομοθεςύβ ό ςτο εθνικό δύκβιο του οικονομικού φορϋβ,  

γ) βπϊτη, κβτϊ την ϋννοιβ του ϊρθρου 1 τησ ςύμγβςησ ςχετικϊ με την προςτβςύβ των οικονομικών 

ςυμφερόντων των Ευρωπβώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούβ κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρβτικϊ εγκλόμβτβ ό εγκλόμβτβ ςυνδεόμενβ με τρομοκρβτικϋσ δρβςτηριότητεσ, όπωσ ορύζοντβι, 

βντιςτούχωσ, ςτβ ϊρθρβ 1 κβι 3 τησ βπόφβςησ-πλβύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμγουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, 

γιβ την κβτβπολϋμηςη τησ τρομοκρβτύβσ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό βυτουργύβ ό ςυνϋργειβ ό 

βπόπειρβ διϊπρβξησ εγκλόμβτοσ, όπωσ ορύζοντβι ςτο ϊρθρο 4 βυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων βπό πβρϊνομεσ δρβςτηριότητεσ ό χρημβτοδότηςη τησ τρομοκρβτύβσ, όπωσ βυτϋσ 

ορύζοντβι ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύβσ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπβώκού Κοινογουλύου κβι του υμγουλύου τησ 26ησ 

Οκτωγρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρημβτοπιςτωτικού ςυςτόμβτοσ γιβ τη 

νομιμοπούηςη εςόδων βπό πβρϊνομεσ δρβςτηριότητεσ κβι τη χρημβτοδότηςη τησ τρομοκρβτύβσ (ΕΕ L 309 τησ 

25.11.2005, ς. 15), η οπούβ ενςωμβτώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύβ με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) πβιδικό εργβςύβ κβι ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύβσ βνθρώπων, όπωσ ορύζοντβι ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύβσ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπβώκού Κοινογουλύου κβι του υμγουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, γιβ την πρόληψη κβι 

την κβτβπολϋμηςη τησ εμπορύβσ βνθρώπων κβι γιβ την προςτβςύβ των θυμϊτων τησ, κβθώσ κβι γιβ την 

βντικβτϊςτβςη τησ βπόφβςησ-πλβύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμγουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούβ 

ενςωμβτώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύβ με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικόσ φορϋβσ βποκλεύετβι, επύςησ, ότβν το πρόςωπο εισ γϊροσ του οπούου εκδόθηκε βμετϊκλητη 

κβτβδικβςτικό βπόφβςη εύνβι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύβ 

εκπροςώπηςησ, λόψησ βποφϊςεων ό ελϋγχου ςε βυτό.  

τισ περιπτώςεισ ετβιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) κβι προςωπικών ετβιρειών (Ο.Ε. κβι Ε.Ε.) κβι IKE 

ιδιωτικών κεφβλβιουχικών ετβιρειών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδβφύου  βφορϊ  ςτουσ διβχειριςτϋσ.  

τισ περιπτώςεισ βνωνύμων ετβιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδβφύου βφορϊ ςτον 

Διευθύνοντβ ύμγουλο, κβθώσ κβι ςε όλβ τβ μϋλη του Διοικητικού υμγουλύου. 

τισ περιπτώςεισ υνετβιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδβφύου βφορϊ ςτβ μϋλη του Διοικητικού 

υμγουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδβφύων βφορϊ 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 

απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη 

απόφαςη.  

2.2.3.2. (α)Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη  παρ. 2 του αρ. 73 του 

Ν.4412/2016, τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ κβι βυτό ϋχει διβπιςτωθεύ βπό δικβςτικό ό διοικητικό βπόφβςη με τελεςύδικη κβι δεςμευτικό ιςχύ, 

ςύμφωνβ με διβτϊξεισ τησ χώρβσ όπου εύνβι εγκβτεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύβ ό/κβι ότβν η βνβθϋτουςβ 

βρχό μπορεύ νβ βποδεύξει με τβ κβτϊλληλβ μϋςβ ότι ο προςφϋρων ϋχει βθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον 

βφορϊ την κβτβγολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ βςφϊλιςησ. 
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Αν ο προςφϋρων εύνβι Ϊλληνβσ πολύτησ ό ϋχει την εγκβτϊςτβςό του ςτην Ελλϊδβ, οι υποχρεώςεισ του που 

βφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ βςφϊλιςησ κβλύπτουν τόςο την κύριβ όςο κβι την επικουρικό βςφϊλιςη. 

Δεν βποκλεύετβι ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋβσ, ότβν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 

κβτβγϊλλοντβσ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ βςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλβμγβνομϋνων, κβτϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπβγόμενοσ ςε δεςμευτικό διβκβνονιςμό γιβ την 

κβτβγολό τουσ.  

β) η Ανβθϋτουςβ Αρχό  γνωρύζει ό μπορεύ νβ βποδεύξει με τβ κβτϊλληλβ μϋςβ ότι ϋχουν επιγληθεύ ςε γϊροσ του 

οικονομικού φορϋβ, μϋςβ ςε χρονικό διϊςτημβ δύο (2) ετών πριν βπό την ημερομηνύβ λόξησ τησ προθεςμύβσ 

υπογολόσ προςφορϊσ: ββ) τρεισ (3) πρϊξεισ επιγολόσ προςτύμου βπό τβ βρμόδιβ ελεγκτικϊ όργβνβ του 

ώμβτοσ Επιθεώρηςησ Εργβςύβσ γιβ πβρβγϊςεισ τησ εργβτικόσ νομοθεςύβσ που χβρβκτηρύζοντβι, ςύμφωνβ με 

την υπουργικό βπόφβςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» 

ςογβρότητβσ, οι οπούεσ προκύπτουν βθροιςτικϊ βπό τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό γγ) δύο (2) πρϊξεισ 

επιγολόσ προςτύμου βπό τβ βρμόδιβ ελεγκτικϊ όργβνβ του ώμβτοσ Επιθεώρηςησ Εργβςύβσ γιβ πβρβγϊςεισ 

τησ εργβτικόσ νομοθεςύβσ που βφορούν την βδόλωτη εργβςύβ, οι οπούεσ προκύπτουν βθροιςτικϊ βπό δύο (2) 

διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό ββ΄ κβι γγ΄ κυρώςεισ πρϋπει νβ ϋχουν βποκτόςει τελεςύδικη κβι δεςμευτικό 

ιςχύ. 

2.2.3.3. Αποκλεύετβι βπό τη ςυμμετοχό ςτη διβδικβςύβ ςύνβψησ τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ, προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋβσ ςε οποιβδόποτε βπό τισ βκόλουθεσ κβτβςτϊςεισ:  

(β) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προγλϋποντβι ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(γ) εϊν τελεύ υπό πτώχευςηό ϋχει υπβχθεύ ςε διβδικβςύβ εξυγύβνςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό 

βνβγκβςτικό διβχεύριςηβπό εκκβθβριςτό ό βπό το δικβςτόριο ό ϋχει υπβχθεύ ςε διβδικβςύβ πτωχευτικού 

ςυμγιγβςμού ό ϋχει βνβςτεύλει τισ επιχειρημβτικϋσ του δρβςτηριότητεσ ό εϊν γρύςκετβι ςε οποιβδόποτε 

βνϊλογη κβτϊςτβςη προκύπτουςβ βπό πβρόμοιβ διβδικβςύβ, προγλεπόμενη ςε εθνικϋσ διβτϊξεισ νόμου. Η 

βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ νβ μην βποκλεύει ϋνβν οικονομικό φορϋβ ο οπούοσ γρύςκετβι ςε μύβ εκ των 

κβτβςτϊςεων που βνβφϋροντβι ςτην περύπτωςη βυτό, υπό την προώπόθεςη ότι βποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορϋβσ εύνβι ςε θϋςη νβ εκτελϋςει τη ςύμγβςη, λβμγϊνοντβσ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διβτϊξεισ κβι τβ μϋτρβ γιβ τη 

ςυνϋχιςη τησ επιχειρημβτικόσ του λειτουργύβσ,  

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) και (β)  η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 

απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Ο προςφϋρων βποκλεύετβι ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κβτϊ τη διϊρκειβ τησ διβδικβςύβσ ςύνβψησ 

τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ, ότβν βποδεικνύετβι ότι γρύςκετβι, λόγω πρϊξεων ό πβρβλεύψεών του, εύτε πριν εύτε 

κβτϊ τη διβδικβςύβ, ςε μύβ βπό τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ. 

2.2.3.5.Προςφϋρων οικονομικόσ φορϋβσ που εμπύπτει ςε μιβ βπό τισ κβτβςτϊςεισ που βνβφϋροντβι ςτισ 

πβρβγρϊφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) κβι 2.2.3.3 μπορεύ νβ προςκομύζει ςτοιχεύβ προκειμϋνου νβ βποδεύξει ότι τβ 

μϋτρβ που ϋλβγε επβρκούν γιβ νβ βποδεύξουν την βξιοπιςτύβ του, πβρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

βποκλειςμού (βυτoκϊθβρςη). Εϊν τβ ςτοιχεύβ κριθούν επβρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋβσ δεν βποκλεύετβι 

βπό τη διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ. Σβ μϋτρβ που λβμγϊνοντβι βπό τουσ οικονομικούσ φορεύσ 

βξιολογούντβι ςε ςυνϊρτηςη με τη ςογβρότητβ κβι τισ ιδιβύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού βδικόμβτοσ ό του 

πβρβπτώμβτοσ. Αν τβ μϋτρβ κριθούν βνεπβρκό, γνωςτοποιεύτβι ςτον οικονομικό φορϋβ το ςκεπτικό τησ 

βπόφβςησ βυτόσ. Οικονομικόσ φορϋβσ που ϋχει βποκλειςτεύ, ςύμφωνβ με τισ κεύμενεσ διβτϊξεισ, με τελεςύδικη 

βπόφβςη, ςε εθνικό επύπεδο, βπό τη ςυμμετοχό ςε διβδικβςύεσ ςύνβψησ ςύμγβςησ ό βνϊθεςησ πβρβχώρηςησ 

δεν μπορεύ νβ κϊνει χρόςη τησ βνωτϋρω δυνβτότητβσ κβτϊ την περύοδο του βποκλειςμού που ορύζετβι ςτην εν 

λόγω βπόφβςη. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορϋβσ, ςτον οπούο ϋχει επιγληθεύ, με την κοινό υπουργικό βπόφβςη του ϊρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινό του βποκλειςμού βποκλεύετβι βυτοδύκβιβ κβι βπό την πβρούςβ διβδικβςύβ ςύνβψησ τησ 

ςύμγβςησ. 
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Κριτόρια Επιλογόσ 

2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διβδικβςύβ ςύνβψησ τησ πβρούςβσ ςύμγβςησ βπβιτεύτβι νβ 

βςκούν εμπορικό ό γιομηχβνικό ό γιοτεχνικό δρβςτηριότητβ ςυνβφό με το βντικεύμενο τησ προμόθειβσ.  Οι 

οικονομικού φορεύσ που εύνβι εγκβτεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπβώκόσ Ϊνωςησ βπβιτεύτβι νβ εύνβι 

εγγεγρβμμϋνοι ςε ϋνβ βπό τβ επβγγελμβτικϊ ό εμπορικϊ μητρώβ που τηρούντβι ςτο κρϊτοσ εγκβτϊςτβςόσ 

τουσ ό νβ ικβνοποιούν οποιβδόποτε ϊλλη βπβύτηςη ορύζετβι ςτο Πβρϊρτημβ XI του Προςβρτόμβτοσ Α΄ του ν. 

4412/2016. την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκβτεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπβώκού 

Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν 

ςτην προηγούμενη περύπτωςη κβι ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋμβτβ 

διβδικβςιών βνϊθεςησ δημοςύων ςυμγϊςεων, βπβιτεύτβι νβ εύνβι εγγεγρβμμϋνοι ςε βντύςτοιχβ επβγγελμβτικϊ 

ό εμπορικϊ μητρώβ. Οι εγκβτεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδβ οικονομικού φορεύσ βπβιτεύτβι νβ εύνβι εγγεγρβμμϋνοι ςτο 

Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχβνικό Επιμελητόριο. 

 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια  

Δεν βπβιτεύτβι. 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

ήςον βφορϊ ςτην τεχνικό κβι επβγγελμβτικό ικβνότητβ γιβ την πβρούςβ διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ, οι 

οικονομικού φορεύσ βπβιτεύτβινβ διβθϋτουν γιβ τβ προςφερόμενβ: 

(α) ςόμανςη CE Mark 

(β) πιςτοποιητικϊ ISO που ϋχουν εκδοθεύ βπό επύςημβ ινςτιτούτβ ελϋγχου ποιότητβσ ό υπηρεςύεσ 

βνβγνωριςμϋνων ικβνοτότων, με τβ οπούβ γεγβιώνετβι η κβτβλληλότητβ των προώόντων, επβληθευόμενη με 

πβρβπομπϋσ ςτισ τεχνικϋσ προδιβγρβφϋσ ό ςε πρότυπβ. 

2.2.7 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ  

Οι οικονομικού φορεύσ γιβ την πβρούςβ διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ οφεύλουν νβ διβθϋτουν: 

α) Πιςτοποιητικό - Βεβαύωςη κοινοποιημϋνου οργβνιςμού γιβ την Ορθό Πρβκτικό Διβνομόσ 

Ιβτροτεχνολογικών Προώόντων (βριθ. ΔΤ8δ/1348/04 (ΥΕΚ 32/Β/16.01.04) Τπουργικό βπόφβςη)κβι 

β)Πιςτοποιητικϊ ΙSO που ϋχουν εκδοθεύ βπό επύςημβ ινςτιτούτβ ελϋγχου ποιότητβσ ό υπηρεςύεσ 

βνβγνωριςμϋνων ικβνοτότων, με τβ οπούβ γεγβιώνετβι η κβτβλληλότητβ των προώόντων, επβληθευόμενη με 

πβρβπομπϋσ ςτισ τεχνικϋσ προδιβγρβφϋσ ό ςε πρότυπβ 

2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων  

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν, όςον βφορϊ τβ κριτόριβ τησ τεχνικόσ κβι επβγγελμβτικόσ ικβνότητβ (τησ 

πβρβγρϊφου 2.2.6), νβ ςτηρύζοντβι ςτισ ικβνότητεσ ϊλλων φορϋων, βςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών 

τουσ με βυτούσ. την περύπτωςη βυτό, βποδεικνύουν ότι θβ ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τουσ βνβγκβύουσ πόρουσ, 

με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικβνότητβ των οπούων ςτηρύζοντβι.  

Τπό τουσ ύδιουσ όρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μπορούν νβ ςτηρύζοντβι ςτισ ικβνότητεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκβτβρκτικό βπόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: β) δεν γρύςκοντβι ςε μύβ βπό τισ 

κβτβςτϊςεισ τησ πβρβγρϊφου 2.2.3 κβι γ) πληρούν τβ ςχετικϊ κριτόριβ επιλογόσ των πβρβγρϊφων 2.2.4, 2.2.6  

κβι 2.2.7 τησ πβρούςησ, προςκομύζουν κβτϊ την υπογολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικβιολογητικό ςυμμετοχόσ, 

το προγλεπόμενο βπό το ϊρθρο 79 πβρ. 1 κβι 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπβώκό Ενιβύο Ϊγγρβφο ύμγβςησ 

(ΕΕΕ), ςύμφωνβ με το επιςυνβπτόμενο ςτην πβρούςβ Πβρϊρτημβ VI,  το οπούο βποτελεύ ενημερωμϋνη 

υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕκβτβρτύζετβι γϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου  
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του Πβρβρτόμβτοσ 2 του Κβνονιςμού (ΕΕ) 2016/7 κβι ςυμπληρώνετβι βπό τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ 

φορεύσ ςύμφωνβ με τισ οδηγύεσ  του Πβρβρτόμβτοσ 1. 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερβ βπό ϋνβ φυςικϊ πρόςωπβ εύνβι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋβ ό ϋχουν εξουςύβ εκπροςώπηςησ, λόψησ βποφϊςεων ό ελϋγχου ςε 

βυτό, υπογϊλλετβι ϋνβ Ευρωπβώκό Ενιβύο Ϊγγρβφο ύμγβςησ (ΕΕΕ), το οπούο εύνβι δυνβτό νβ φϋρειμόνο την 

υπογρβφό του κβτϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋβ ωσ  προκβτβρκτικό βπόδειξη των λόγων 

βποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.3.1τησ πβρούςβσ γιβ το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύνβι μϋλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύβ εκπροςώπηςησ, λόψησ βποφϊςεων ό 

ελϋγχου ςε βυτόν.  

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋβ νοεύτβι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ βυτού, όπωσ προκύπτει βπό το ιςχύον 

κβτβςτβτικό ό το πρβκτικό εκπροςώπηςόσ του κβτϊ το χρόνο υπογολόσ τησ προςφορϊσ ό το βρμοδύωσ 

εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο νβ εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋβ γιβ διβδικβςύεσ ςύνβψησ ςυμγϊςεων 

ό γιβ ςυγκεκριμϋνη διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ. 

την περύπτωςη υπογολόσ προςφορϊσ βπό ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπβώκό Ενιβύο Ϊγγρβφο 

ύμγβςησ (ΕΕΕ), υπογϊλλετβι χωριςτϊ βπό κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικβύωμβ ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων κβι οι όροι κβι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ 

ορύζοντβι ςτισ πβρβγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.8, κρύνοντβι κβτϊ την υπογολό τησ προςφορϊσ, κβτϊ την υπογολό 

των δικβιολογητικών τησ πβρούςβσ κβι κβτϊ τη ςύνβψη τησ ςύμγβςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 πβρ. 

3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋβσ ό ϋνωςη βυτών ςτηρύζετβι ςτισ ικβνότητεσ ϊλλων 

φορϋων, ςύμφωνβ με την πβρϊγρβφό 2.2.8. τησ πβρούςβσ, οι φορεύσ ςτην ικβνότητβ των οπούων ςτηρύζετβι 

υποχρεούντβι ςτην υπογολό των δικβιολογητικών που βποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι βποκλειςμού 

τησ πβρβγρϊφου 2.2.3 τησ πβρούςβσ κβι ότι πληρούν τβ ςχετικϊ κριτόριβ επιλογόσ κβτϊ περύπτωςη 

(πβρϊγρβφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορϋβσ υποχρεούτβι νβ βντικβτβςτόςει ϋνβν φορϋβ ςτην ικβνότητβ του οπούου ςτηρύζετβι, 

εφόςον ο τελευτβύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό γιβ τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι βποκλειςμού 

των πβρβγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 κβι 2.2.3.3. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούντβι νβ υπογϊλλουν δικβιολογητικϊ ό ϊλλβ βποδεικτικϊ ςτοιχεύβ, βν κβι 

ςτο μϋτρο που η βνβθϋτουςβ βρχό ϋχει τη δυνβτότητβ νβ λβμγϊνει τβ πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυνβφεύσ 

πληροφορύεσ βπευθεύβσ μϋςω πρόςγβςησ ςε εθνικό γϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 

Ϊνωςησ, η οπούβ διβτύθετβι δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμγϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 

ηλεκτρονικό ςύςτημβ βποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημβ προεπιλογόσ. Η δόλωςη γιβ την πρόςγβςη ςε εθνικό 

γϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχετβι ςτο Ευρωπβώκό Ενιβύο Ϊγγρβφο ύμγβςησ (ΕΕΕ)  

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούντβι νβ υπογϊλουν δικβιολογητικϊ, ότβν η βνβθϋτουςβ βρχό που ϋχει 

βνβθϋςει τη ςύμγβςη διβθϋτει όδη τβ ωσ ϊνω δικβιολογητικϊ κβι βυτϊ εξβκολουθούν νβ ιςχύουν.  

Β.1. Γιβ την βπόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων βποκλειςμού τησ πβρβγρϊφου 2.2.3 οι προςφϋροντεσ 

οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βντύςτοιχβ τβ πβρβκϊτω δικβιολογητικϊ: 

α)για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 

βυτού, ιςοδύνβμο ϋγγρβφο που εκδύδετβι βπό βρμόδιβ δικβςτικό ό διοικητικό βρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ 

χώρβσ κβτβγωγόσ ό τησ χώρβσ όπου εύνβι εγκβτεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋβσ, βπό το οπούο προκύπτει ότι 

πληρούντβι βυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω βποςπϊςμβτοσ βφορϊ κβι ςτβ μϋλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋβ ό ςτβ πρόςωπβ που ϋχουν 

εξουςύβ εκπροςώπηςησ, λόψησ βποφϊςεων ό ελϋγχου ςε βυτό κβτϊ τβ ειδικότερβ βνβφερόμενβ ςτην ωσ ϊνω 

πβρϊγρβφο 2.2.3.1, 
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β)για την παρϊγραφο 2.2.3.2 (α)πιςτοποιητικϊ που εκδύδοντβι  βπό τισ βρμόδιεσ βρχϋσ του οικεύου κρϊτουσ 

- μϋλουσ ό χώρβσ όςον βφορϊ την κβτβγολό φόρων κβι ειςφορών κοινωνικόσ βςφϊλιςησ, ότοι α) Υορολογικό 

ενημερότητα και β) Αςφαλιςτικό ενημερότητα. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.2 (β)πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού 

τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, βπό το οπούο νβ προκύπτουν οι πρϊξεισ επιγολόσ προςτύμου που 

ϋχουν εκδοθεύ ςε γϊροσ του οικονομικού φορϋβ ςε χρονικό διϊςτημβ δύο (2) ετών πριν βπό την ημερομηνύβ 

λόξησ τησ προθεςμύβσ υπογολόσ προςφορϊσ ό βύτηςησ ςυμμετοχόσ. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λόγω χώρβ δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγρβφο ό πιςτοποιητικό ό όπου το ϋγγρβφο ό 

το πιςτοποιητικό βυτό δεν κβλύπτει όλεσ τισ περιπτώςεισ που βνβφϋροντβι ςτισ πβρβγρϊφουσ 2.2.3.1 κβι 

2.2.3.2 (β) κβι (γ), το ϋγγρβφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ νβ βντικβθύςτβτβι βπό ϋνορκη γεγβύωςη ό, ςτβ 

κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προγλϋπετβι ϋνορκη γεγβύωςη, βπό υπεύθυνη δόλωςη του ενδιβφερομϋνου 

ενώπιον βρμόδιβσ δικβςτικόσ ό διοικητικόσ βρχόσ, ςυμγολβιογρϊφου ό βρμόδιου επβγγελμβτικού ό εμπορικού 

οργβνιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρβσ κβτβγωγόσ ό τησ χώρβσ όπου εύνβι εγκβτεςτημϋνοσ ο 

οικονομικόσ φορϋβσ. 

Οι βρμόδιεσ δημόςιεσ βρχϋσ πβρϋχουν, όπου κρύνετβι βνβγκβύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούβ βνβφϋρετβι ότι δεν 

εκδύδοντβι τβ ϋγγρβφβ ό τβ πιςτοποιητικϊ τησ πβρούςβσ πβρβγρϊφου ό ότι τβ ϋγγρβφβ βυτϊ δεν κβλύπτουν 

όλεσ τισ περιπτώςεισ τησ πβρούςβσ πβρβγρϊφου. 

(δ) για την παρϊγραφο 2.2.3.3 περύπτωςη (α΄) και 2.2.3.6 υπεύθυνη δόλωςη ν.1599/1986ηλεκτρονικϊ 

υπογεγρβμμϋνη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋβ περύ μη αθϋτηςησ των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του 

ϊρθ. 18 του ν.4412/2016 και ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

 

(ε) για την παρϊγραφο 2.2.3.3 περύπτωςη (β΄)πιςτοποιητικό που εκδύδετβι βπό την βρμόδιβ βρχό του 

οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρβσ, ότοι: πιςτοποιητικϊ από Πρωτοδικεύο. 

 

B. 2.Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (βπόδειξη κβτβλληλότητβσ γιβ την ϊςκηςη 

επβγγελμβτικόσ δρβςτηριότητβσ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό 

εμπορικού μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύνβι εγκβτεςτημϋνοι ςε 

κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπβώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικό/γεγβύωςη του βντύςτοιχου 

επβγγελμβτικού ό εμπορικού μητρώου του Πβρβρτόμβτοσ XI του Προςβρτόμβτοσ Α΄ του ν. 4412/2016, με το 

οπούο πιςτοποιεύτβι βφενόσ η εγγρβφό τουσ ςε βυτό κβι βφετϋρου το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη 

που χώρβ δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγρβφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ νβ βντικβθύςτβτβι βπό ϋνορκη 

γεγβύωςη ό, ςτβ κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προγλϋπετβι ϋνορκη γεγβύωςη, βπό υπεύθυνη δόλωςη του 

ενδιβφερομϋνου ενώπιον βρμόδιβσ δικβςτικόσ ό διοικητικόσ βρχόσ, ςυμγολβιογρϊφου ό βρμόδιου 

επβγγελμβτικού ό εμπορικού οργβνιςμού τησ χώρβσ κβτβγωγόσ ό τησ χώρβσ όπου εύνβι εγκβτεςτημϋνοσ ο 

οικονομικόσ φορϋβσ ότι δεν τηρεύτβι τϋτοιο μητρώο κβι ότι βςκεύ τη δρβςτηριότητβ που βπβιτεύτβι γιβ την 

εκτϋλεςη του βντικειμϋνου τησ υπό βνϊθεςη ςύμγβςησ. 

Οι  εγκβτεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδβ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Βιοτεχνικό ό 

Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο . 

Β.3. Γιβ την βπόδειξη τησ οικονομικόσ κβι χρημβτοοικονομικόσ επϊρκειβσ τησ πβρβγρϊφου 2.2.5 οι οικονομικού 

φορεύσ δεν βπβιτεύτβι νβ προςκομύςουν δικβιολογητικό (διβτηρεύτβι γιβ λόγουσ βρύθμηςησ)  

Β.4. Γιβ την βπόδειξη τησ τεχνικόσ ικβνότητβσ τησ πβρβγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: 

(β) πιςτοποιητικϊ CEMark κβι (γ) πιςτοποιητικϊ ISO ςε ιςχύ 

Β.5. Γιβ την βπόδειξη τησ ςυμμόρφωςόσ τουσ με πρότυπβ διβςφϊλιςησ ποιότητβσ κβι πρότυπβ 

περιγβλλοντικόσ διβχεύριςησ τησ πβρβγρϊφου 2.2.7 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: (β) Πιςτοποιητικό – 

γεγβύωςη γιβ την ορθό διβνομό ιβτροτεχνολογικών προώόντων κβι (γ) πιςτοποιητικϊ ISO του κβτβςκευβςτό 

των προώόντων 
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Β.6.Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 

φορϋβσ εύνβι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 

νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ κβτβςτβτικϊ, πιςτοποιητικϊ μετβγολών, βντύςτοιχβ ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε 

ςώμβ, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., βνϊλογβ με τη νομικό μορφό του διβγωνιζομϋνου). Από τβ βνωτϋρω ϋγγρβφβ 

πρϋπει νβ προκύπτουν η νόμιμη ςύςτβςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των κβτβςτβτικών, το/τβ 

πρόςωπο/β που δεςμεύει/ουν νόμιμβ την ετβιρύβ κβτϊ την ημερομηνύβ διενϋργειβσ του διβγωνιςμού (νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ, δικβύωμβ υπογρβφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύβ εκπροςώπηςησ, 

κβθώσ κβι η θητεύβ του/των ό/κβι των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου. 

Β.7. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υπογϊλλουν κοινό προςφορϊ, υπογϊλλουν τβ πβρβπϊνω, κβτϊ 

περύπτωςη δικβιολογητικϊ, γιβ κϊθε οικονομικό φορϋβ που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνβ με τβ ειδικότερβ 

προγλεπόμενβ ςτο ϊρθρο 19 πβρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8.την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋβσ επιθυμεύ νβ ςτηριχθεύ ςτισ ικβνότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνβ 

με την πβρϊγρβφο 2.2.8 γιβ την βπόδειξη ότι θβ ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ βνβγκβύουσ πόρουσ, προςκομύζει, 

ιδύωσ, ςχετικό ϋγγρβφη δϋςμευςη των φορϋων βυτών γιβ τον ςκοπό βυτό. 

 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ  

Κριτόριο βνϊθεςησ τησ ύμγβςησ εύνβι η πλϋον ςυμφϋρουςβ βπό οικονομικό ϊποψη προςφορϊ γϊςει τιμόσ. 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υπογϊλλοντβι με γϊςη τισ βπβιτόςεισ που ορύζοντβι ςτηΔιβκόρυξη γιβ το ςύνολο τησ 

προκηρυχθεύςβσ ποςότητβσ τησ προμόθειβσ βνϊ εύδοσ.  

Δεν επιτρϋποντβι ενβλλβκτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υπογϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούβ υπογρϊφετβι υποχρεωτικϊ ηλεκτρονικϊ 

εύτε βπό όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που βποτελούν την ϋνωςη, εύτε βπό εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 

εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, βπβρβιτότωσ πρϋπει νβ προςδιορύζετβι η ϋκτβςη κβι το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλβμγβνομϋνησ τησ κβτβνομόσ βμοιγόσ μετβξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, κβθώσ 

κβι ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ βυτόσ. Η βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ νβ ζητεύ βπό τουσ προςφϋροντεσ κβι 

υποψηφύουσ ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κβτϊ τη διϊρκειβ τησ διβδικβςύβσ, νβ υπογϊλλουν όλβ ό οριςμϋνβ 

δικβιολογητικϊ, ότβν βυτό βπβιτεύτβι γιβ την ορθό διεξβγωγό τησ διβδικβςύβσ (βρ.79, πβρ. 5 ν.4412/16) 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1.Οι προςφορϋσ υπογϊλλοντβι βπό τουσ ενδιβφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διβδικτυβκόσ πύλησ 

www.promitheus.gov.grτου ΕΗΔΗ, μϋχρι την κβτβληκτικό ημερομηνύβ κβι ώρβ που ορύζει η πβρούςβ 

διβκόρυξη, ςτην Ελληνικό Γλώςςβ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνβ με τβ βνβφερόμενβ ςτον ν.4412/2016, 

ιδύωσ ϊρθρβ 36 κβι 37 κβι την Τπουργικό Απόφβςη βριθμ. 56902/215 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 

λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Γιβ τη ςυμμετοχό ςτο διβγωνιςμό οι ενδιβφερόμενοι οικονομικού φορεύσ βπβιτεύτβι νβ διβθϋτουν εγκεκριμϋνη 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογρβφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογρβφό που υποςτηρύζετβι βπό εγκεκριμϋνο 

πιςτοποιητικό το οπούο χορηγόθηκε βπό ϋνβν εγκεκριμϋνο πϊροχο υπηρεςιών πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ 

περιλβμγϊνετβι ςτον κβτϊλογο εμπύςτευςησ που προγλϋπετβι ςτην βπόφβςη 2009/767/ΕΚ κβι ςύμφωνβ με 

τβ οριζόμενβ ςτο Κβνονιςμό (ΕΕ) 910/2014 κβι τισ διβτϊξεισ τησ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 

διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» (ΥΕΚ Β 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1924/02.06.2017) κβι νβ εγγρβφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημβ (ΕΗΔΗ- Διβδικτυβκό πύλη 

www.promitheus.gov.gr) βκολουθώντβσ την διβδικβςύβ εγγρβφόσ του ϊρθρου 5 τησ ύδιβσ Τ.Α.  

 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υπογολόσ τησ προςφορϊσ κβι οποιβδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύβ μϋςω του ςυςτόμβτοσ 

γεγβιώνετβι βυτόμβτβ βπό το ςύςτημβ με υπηρεςύεσ χρονοςόμβνςησ, ςύμφωνβ με τβ οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 37 

του ν. 4412/2016 κβι το ϊρθρο 9 τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ Απόφβςησ. 

Μετϊ την πβρϋλευςη τησ κβτβληκτικόσ ημερομηνύβσ κβι ώρβσ, δεν υπϊρχει η δυνβτότητβ υπογολόσ προςφορϊσ 

ςτο ύςτημβ. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ βδυνβμύβσ λειτουργύβσ του ΕΗΔΗ, η βνβθϋτουςβ βρχό θβ ρυθμύςει τβ 

τησ ςυνϋχειβσ του διβγωνιςμού με ςχετικό βνβκούνωςό τησ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικού φορεύσ υπογϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τβ βκόλουθβ:  

(β) ϋνβν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικβιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» ςτον οπούο 

περιλβμγϊνοντβι τβ κβτϊ περύπτωςη βπβιτούμενβ δικβιολογητικϊ κβι η τεχνικό προςφορϊ  ςύμφωνβ με τισ 

διβτϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύβσ κβι την πβρούςβ. 

(γ) ϋνβν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλβμγϊνετβι η οικονομικό 

προςφορϊ του οικονομικού φορϋβ κβι τβ κβτϊ περύπτωςη βπβιτούμενβ δικβιολογητικϊ.  

Από τον προςφϋροντβ ςημβύνοντβι με χρόςη του ςχετικού πεδύου του ςυςτόμβτοσ τβ ςτοιχεύβ εκεύνβ τησ 

προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό χβρβκτόρβ, ςύμφωνβ με τβ οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόςον ϋνβσ οικονομικόσ φορϋβσ χβρβκτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπβρξησ τεχνικού ό 

εμπορικού βπορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, βνβφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διβτϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ 

πρϊξεισ που επιγϊλλουν την εμπιςτευτικότητβ τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύβσ. 

Δεν χβρβκτηρύζοντβι ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ κβι τβ ςτοιχεύβ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούντβι γιβ την 

βξιολόγηςό τησ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό κβι οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντβσ τισ 

βντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόμβτοσ. την ςυνϋχειβ το ςύςτημβ πβρϊγει τβ ςχετικϊ 

ηλεκτρονικϊ βρχεύβ τβ οπούβ υπογρϊφοντβ ηλεκτρονικϊ κβι υπογϊλλοντβι βπό τον προςφϋροντβ.  Σα ςτοιχεύα 

που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχεύου pdf (το οπούο θα υπογραφεύ ηλεκτρονικϊ) πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη το ςύςτημα 

παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο pdf] [Εφόςον οι 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ 

φόρμεσ του ςυςτόματοσ, η Α.Α. δύνει ςχετικϋσ οδηγύεσ ςτουσ οικονομικούσ φορεύσ να επιςυνϊπτουν 

ηλεκτρονικϊυπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα (ιδύωσ τεχνικό και οικονομικό προςφορϊ) 

παραπϋμποντασ ςτο ςχετικό ϊρθρο τησ διακόρυξησ και τα τυχόν υποδεύγματα τεχνικόσ -οικονομικόσ προςφορϊσ] 

2.4.2.5. Ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋβσ υπογϊλλει τουσ βνωτϋρω (υπο)φβκϋλουσ μϋςω του υςτόμβτοσ, όπωσ 

περιγρϊφετβι πβρβκϊτω: 

Σβ ςτοιχεύβ κβι δικβιολογητικϊ γιβ τη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋβ ςτη διβδικβςύβ υπογϊλλοντβι βπό 

βυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό βρχεύων τύπου .pdf κβι εφόςον ϋχουν ςυντβχθεύ/πβρβχθεύ βπό τον ύδιο, φϋρουν 

εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογρβφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογρβφό με χρόςη εγκεκριμϋνων 

πιςτοποιητικών, χωρύσ νβ βπβιτεύτβι θεώρηςη γνηςύου τησ υπογρβφόσ. 

Από το ύςτημβ εκδύδετβι ηλεκτρονικό βπόδειξη υπογολόσ προςφορϊσ, η όποιβ βποςτϋλλετβι ςτον οικονομικό 

φορϋβ με μόνυμβ ηλεκτρονικού τβχυδρομεύου. 

Εντόσ τριών (3) εργβςύμων ημερών βπό την ηλεκτρονικό υπογολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων κβι δικβιολογητικών 

προςκομύζοντβι υποχρεωτικϊ βπό τον οικονομικό φορϋβ ςτην βνβθϋτουςβ βρχό, ςε ϋντυπη μορφό κβι ςε 

ςφρβγιςμϋνο φϊκελο, τβ ςτοιχεύβ τησ ηλεκτρονικόσ  προςφορϊσ τβ οπούβ βπβιτεύτβι νβ προςκομιςθούν ςε 

πρωτότυπη μορφό ςύμφωνβ με τον ν. 4250/2014. Σϋτοιβ ςτοιχεύβ κβι δικβιολογητικϊ εύνβι ενδεικτικϊ η 

εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, τβ πρωτότυπβ ϋγγρβφβ τβ οπούβ ϋχουν εκδοθεύ βπό ιδιωτικούσ φορεύσ κβι δεν 

φϋρουν επικύρωςη βπό δικηγόρο, κβθώσ κβι τβ ϋγγρβφβ που φϋρουν τη φρβγύδβ τησ Φϊγησ (Apostille). Δεν 
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προςκομύζοντβι ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύβ κβι δικβιολογητικϊ τβ οπούβ φϋρουν ηλεκτρονικό υπογρβφό, τβ 

ΥΕΚ, τβ τεχνικϊ φυλλϊδιβ κβι όςβ προγλϋπετβι βπό το ν. 4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούντβι νβ 

βποδϋχοντβι ςε βντύγρβφβ των πρωτοτύπων. 

Η  βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ νβ ζητεύ  βπό προςφϋροντεσ κβι υποψόφιουσ ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κβτϊ 

την διϊρκειβ τησ διβδικβςύβσ, νβ υπογϊλλουν ςε ϋντυπη μορφό κβι ςε εύλογη προθεςμύβ όλβ ό οριςμϋνβ 

δικβιολογητικϊ κβι ςτοιχεύβ  που ϋχουν υπογϊλει ηλεκτρονικϊ,  ότβν βυτό βπβιτεύτβι γιβ την ορθό διεξβγωγό 

τησ διβδικβςύβσ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ»  

2.4.3.1 Σβ ςτοιχεύβ κβι δικβιολογητικϊ γιβ την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη διβγωνιςτικό διβδικβςύβ 

περιλβμγϊνουν: 

 α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προγλϋπετβι ςτην πβρ. 1 κβι 3 του ϊρθρου 79 

του ν. 4412/2016. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕ  το οπούο ϋχει βνβρτηθεύ, ςε 

μορφό βρχεύων τύπου XML κβι PDF, ςτη διβδικτυβκό πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ κβι βποτελεύ 

βνβπόςπβςτο τμόμβ τησ διβκόρυξησ (ΠβρϊρτημβV).  

Σο εν λόγω πρότυπο υπογϊλλετβι ςε μορφό .pdf με την πβρβκϊτω διβδικβςύβ:  

(1) Η βνβθϋτουςβ βρχό:  

β)Δημιουργεύ (ςυμπληρώνοντβσ κβι επιλϋγοντβσ τβ κβτϊλληλβ πεδύβ) μϋςβ βπό την ιςτοςελύδβ 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el το Ε.Ε.Ε.. γιβ την ςυγκεκριμϋνη διβκόρυξη.  

γ) το τϋλοσ τησ διβδικβςύβσ δημιουργύβσ του Ε.Ε.Ε.., επιλϋγει εξβγωγό.  

γ) Σο βρχεύο που εξϊγετβι εύνβι ςε μορφό .xml κβι δεν εύνβι βνβγνώςιμο (δεν «βνούγει» με κϊποιο γνωςτό 

πρόγρβμμβ που ϋχουμε ςτουσ Η/Τ). Σο βρχεύο βυτό το βνβρτϊ ςτο Ε..Η.ΔΗ.. μβζύ με τβ υπόλοιπβ ϋγγρβφβ τησ 

διβκόρυξησ.  

(2) Ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋβσ:  

β) Πρϋπει νβ «κβτεγϊςει» το εν λόγω βρχεύο βπό το Ε..Η.ΔΗ.., νβ το βποθηκεύςει ςτον Η/Τ του κβι νβ μετβγεύ 

ςτην ιςτοςελύδβ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

την ιςτοςελύδβ βυτό, πρϋπει νβ επιλϋξει «Ειςβγωγό Ε.Ε.Ε..» κβι νβ τηλεφορτώςει («βνεγϊςει») το βρχεύο του 

ςυγκεκριμϋνου Ε.Ε.Ε.. του διβγωνιςμού που «κβτϋγβςε» βπό το Ε..Η.ΔΗ..   

γ) την βνωτϋρω ιςτοςελύδβ, ςυμπληρώνει κβι επιλϋγει ηλεκτρονικϊ, τβ κβτϊλληλβ πεδύβ που ϋχουν 

κβθοριςτεύ βπό την βνβθϋτουςβ βρχό, κβθώσ κβι τβ πεδύβ με την ημερομηνύβ κβι τον τόπο ςύντβξησ. Αν εύνβι 

δυνβτό, υπογρϊφει ψηφιβκϊ ςτο κβτϊλληλο ςημεύο.  

γ) Επιλϋγει «Εκτύπωςη». Σο βρχεύο εμφβνύζετβι ςε εκτυπώςιμη μορφό κβι εύνβι πλϋον δυνβτό η εκτύπωςη του 

με χρόςη κϊποιου προγρϊμμβτοσ εκτυπωτό ςε μορφό .pdf. ε περιγϊλλον MicrosoftWindows, το eΕ.Ε.Ε.. 

μπορεύ νβ εκτυπωθεύ ωσ βρχεύο .pdf μϋςω του Chrome (ϋχει όδη ενςωμβτωμϋνη λειτουργύβ εκτύπωςησ .pdf). 

Διβφορετικϊ, μπορεύ νβ χρηςιμοποιόςει οποιοδόποτε πρόγρβμμβ δημιουργύβσ βρχεύων .pdf που διβτύθετβι 

δωρεϊν ςτο διβδύκτυο. ε περιγϊλλον MacOSX ό Linux, το eΕ.Ε.Ε.. μπορεύ νβ εκτυπωθεύ βπό κϊθε 

φυλλομετρητό.  

δ) Τπογρϊφει ψηφιβκϊ το βρχεύο .pdf που εκτύπωςε (βκόμη κβι βν το ϋχει υπογρϊψει ψηφιβκϊ ςτην 

ιςτοςελύδβ).   

ε) Τπογϊλλει το βρχεύο του Ε.Ε.Ε.. τόςο ςε μορφό .xml όςο κβι ςε .pdf ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ του με τβ 

δικβιολογητικϊ ςυμμετοχόσ.  

(3) Η Επιτροπό Διενϋργειβσ του Διβγωνιςμού, βξιολογεύ το Ε.Ε.Ε.. εύτε με τη χρόςη του βρχεύου .pdf εύτε με την 

τηλεφόρτωςη του βρχεύου .xml ςτην ιςτοςελύδβ που το δημιούργηςε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υπογϊλλουν κοινό προςφορϊ υπογϊλλουν τβ πβρβπϊνω δικβιολογητικϊ 

γιβ κϊθε οικονομικό φορϋβ που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.  

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν νβ βνβτρϋχουν γιβ πληροφορύεσ ςτο διβδικτυβκό τόπο τησ Γενικόσ Γρβμμβτεύβσ 

Εμπορύου κβι Προςτβςύβσ Κβτβνβλωτό του Τπουργεύου Οικονομύβσ κβι Ανϊπτυξησ “Ευρωπβώκό Ενιβύο 

Ϊγγρβφο ύμγβςησ (ESPD)”:  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99

d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26

_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, όπωσ προγλϋπετβι ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 κβι τβ ϊρθρβ  2.1.5 κβι 2.2.2 

βντύςτοιχβ τησ πβρούςβσ διβκόρυξησ Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζετβι ςε ϋντυπη μορφό 

(πρωτότυπο) εντόσ τριών (3) εργβςύμων ημερών βπό την ηλεκτρονικό υπογολό. Επιςημβύνετβι ότι η εν λόγω 

υποχρϋωςη δεν ιςχύει γιβ τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν 

προηγμϋνη ψηφιβκό υπογρβφό. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υπογϊλλουν κοινό προςφορϊ, υπογϊλλουν το ΕΕΕ γιβ κϊθε οικονομικό 

φορϋβ που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

γ) Επιςτολό ςτην οπούα να αναγρϊφεται για ποια εύδη καταθϋτουν Προςφορϊκβι κβτϊςτβςη με τβ 

προςφερόμενβ εύδη, όπωσ ορύζετβι ςτο Πβρϊρτημβ (I) τησ πβρούςβσ Δ/ξησ , προκειμϋνου γιβ τον υπολογιςμό του 

ποςού τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ. 

δ) Τπεύθυνη δόλωςη του ν.1599/1986ηλεκτρονικϊ υπογεγρβμμϋνη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋβ 

ςτην οπούβ θβ δηλώνετβι ότι βποδϋχετβι τουσ όρουσ τησ πβρούςβσ Δ/ξησ 

2.4.3.2H τεχνικό προςφορϊ θβ πρϋπει νβ κβλύπτει όλεσ τισ βπβιτόςεισ κβι τισ προδιβγρβφϋσ που ϋχουν τεθεύ 

βπό την βνβθϋτουςβ βρχό με τβ κεφϊλβιβ “Ανβλυτικό Κβτϊςτβςη των Τπό Προμόθειβ Ειδών» του 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  Ι κβι «Υύλλο ςυμμόρφωςησ – Σεχνικϋσ Προδιβγρβφϋσ» του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙτησ πβρούςβσ 

Διβκόρυξησ 3/2019,  περιγρϊφοντβσ βκριγώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ βπβιτόςεισ κβι προδιβγρβφϋσ πληρούντβι. 

Περιλβμγϊνει ιδύωσ: 

(β) τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, τεχνικϊ φυλλϊδια γϊςει των οπούων θβ βξιολογηθεύ η κβτβλληλότητβ 

των προςφερόμενων ειδών, με γϊςη το κριτόριο βνϊθεςησ, ςύμφωνβ με τβ βνβλυτικώσ βνβφερόμενβ ςτβ ωσ 

ϊνω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ. 

(γ) το Υύλλο υμμόρφωςησ του Παραρτόματοσ ΙΙ ςυμπληρωμϋνο ςύμφωνβ με τισ οδηγύεσ που 

περιγρϊφοντβι ςτο ωσ ϊνω πβρϊρτημβ κβι ψηφιβκϊ υπογεγρβμμϋνο. Σο Υύλλο ςυμμόρφωςησ ϋχει βνβρτηθεύ, 

ςε επεξεργϊςιμη μορφό word, ςτη διβδικτυβκό πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ κβι ςτην ιςτοςελύδβ 

του Νοςοκομεύου. 

(γ) Σο Τπόδειγμα Πύνακα Ανϊλυςησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ του Παραρτόματοσ ΙΙΙ ςυμπληρωμϋνο κβι 

ψηφιβκϊ υπογεγρβμμϋνο. Σο βνωτϋρω Τπόδειγμβ ϋχει βνβρτηθεύ, ςε επεξεργϊςιμη μορφό word, ςτη 

διβδικτυβκό πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ κβι ςτην ιςτοςελύδβ του Νοςοκομεύου. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών 

προςφορών 

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςετβι με γϊςη το βνβγρβφόμενο ςτην πβρούςβ κριτόριο βνϊθεςησ ότοι  την 

πλϋον ςυμφϋρουςβ βπό οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ γϊςει τιμόσ,  όπωσ ορύζετβι κβτωτϋρω ςύμφωνβ με τβ 

οριζόμενβ ςτο Πβρϊρτημβ Ι τησ διβκόρυξησ κβι περιλβμγϊνει: 

(β) την οικονομικό προςφορϊ που εξϊγει το ςύςτημα 

(γ) την οικονομικό προςφορϊ ςυμπληρωμϋνη ςύμφωνα με το Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ του 

Παραρτόματοσ IV τησ πβρούςβσ κβι ψηφιβκϊ υπογεγρβμμϋνη. Σο βνωτϋρω Τπόδειγμβ ϋχει βνβρτηθεύ, ςε 

επεξεργϊςιμη μορφό word, ςτη διβδικτυβκό πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ κβι ςτην ιςτοςελύδβ 

του Νοςοκομεύου. 

 Σιμϋσ 

Η τιμό του προσ προμόθειβ υλικού δύνετβι  ςε ευρώ βνϊ μονϊδβ. 

Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των ετβιρειών θβ πρϋπει νβ εύνβι μικρότερεσ ό ύςεσ τησ χβμηλότερησ τιμόσ τησ 

εγχώριβσ βγορϊσ, όπωσ βυτό κβτβγρϊφετβι ςτο Πβρβτηρητόριο Σιμών τησ Ε.Π.Τ. (ςτο εξόσ: «Πβρβτηρητόριο»), 

του ϊρθρου 10 του Ν. 3918/2011 (Υ.Ε.Κ. Α΄31/2.3.2011). Οι τιμϋσ, δηλβδό, ςτισ οπούεσ προςφϋροντβι τβ εύδη, 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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πρϋπει νβ εύνβι μικρότερεσ ό το πολύ ύςεσ με βυτϋσ των βντύςτοιχων εγγρβφών (Αριθμών Μητρώου) του 

Πβρβτηρητηρύου κβτϊ την ημϋρβ υπογολόσ τησ εκϊςτοτε προςφορϊσ. 

Ειδικότερα,  κβτϊ την ημερομηνύβ κβτϊθεςησ των προςφορών, οι τιμϋσ δεν επιτρϋπετβι νβ εύνβι βνώτερεσ βπό 

τισ βντύςτοιχεσ τιμϋσ του Πβρβτηρητηρύου Σιμών (Ν. 3918/2011 ϊρθρο 13, όπωσ βυτό τροποποιόθηκε με  τον 

Ν. 4052/2012 ϊρθρο 14), ό βνώτερεσ βπό την τιμό κβτβκύρωςησ του προηγούμενου διβγωνιςμού του 

νοςοκομεύου (11/2017).ε περύπτωςη που το υπό προμόθειβ εύδοσ δεν εύνβι κβτβχωρημϋνο ςτο 

Πβρβτηρητόριο Σιμών τότε οι τιμϋσ δεν επιτρϋπετβι νβ εύνβι βνώτερεσ βπό την βντύςτοιχη προώπολογιζόμενη 

τιμό τησ διβκόρυξησ, όπωσ επύςησ θβ πρϋπει νβ βνβφϋρετβι με ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ψηφιβκϊ υπογεγρβμμϋνη 

ότι δεν υπϊρχει βντιςτούχιςη με το Π.Σ.(ϊρθρο 8 πβρ. 4 Ν.1599/1986). 

Εϊν ςτο διβγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύνβι βςυνόθιςτβ χβμηλϋσ θβ εξετϊζοντβι λεπτομερώσ οι 

προςφορϋσ πριν την ϋκδοςη βπόφβςησ κβτβκύρωςησ. Γιβ τον ςκοπό βυτό θβ ζητεύτβι βπό τον υποψόφιο 

προμηθευτό ϋγγρβφη βιτιολόγηςη τησ βνϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςύμφωνβ µε τβ προγλεπόμενβ 

ςτο ϊρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εϊν κβι μετϊ την πβροχό τησ βνωτϋρω βιτιολόγηςησ οι προςφερόμενεσ τιμϋσ 

κριθούν ωσ βςυνόθιςτβ χβμηλϋσ, η Προςφορϊ θβ βπορρύπτετβι. 

Η Τπηρεςύβ διβτηρεύ το δικβύωμβ νβ ζητόςει βπό τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύβ βπβρβύτητβ γιβ την τεκμηρύωςη 

των προςφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτϋσ υποχρεούντβι νβ πβρϋχουν βυτϊ 

την τιμό περιλβμγϊνοντβι οι υπϋρ τρύτων κρβτόςεισ, ωσ κβι κϊθε ϊλλη επιγϊρυνςη, ςύμφωνβ με την κεύμενη 

νομοθεςύβ, μη ςυμπεριλβμγβνομϋνου Υ.Π.Α., γιβ την πβρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο κβι με τον τρόπο που 

προγλϋπετβι ςτβ ϋγγρβφβ τησ ςύμγβςησ 

Οι υπϋρ τρύτων κρβτόςεισ υπόκειντβι ςτο εκϊςτοτε ιςχύον βνβλογικό τϋλοσ χβρτοςόμου 3% κβι ςτην επ’ βυτού 

ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςημβύνετβι ότι το εκϊςτοτε ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκβτό, τησ βνωτϋρω τιμόσ θβ υπολογύζετβι βυτόμβτβ 

βπό το ςύςτημβ.  

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύνβι ςτβθερϋσ κβθ’ όλη τη διϊρκειβ τησ ςύμγβςησ κβι δεν βνβπροςβρμόζοντβι . 

Ψσ βπβρϊδεκτεσ θβ βπορρύπτοντβι προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: β) δεν δύνετβι τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που κβθορύζετβι  

ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμβ, γ) δεν προκύπτει με ςβφόνειβ η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλβξη τησ πβρ. 

4 του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016 κβι γ) η τιμό υπεργβύνει τον προώπολογιςμό τησ ςύμγβςησ που 

κβθορύζετβι κβι τεκμηριώνετβι βπό την βνβθϋτουςβ βρχότου Πβρβρτόμβτοσ Ι τησ πβρούςβσ διβκόρυξησ.  

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών   

Οι υπογβλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν κβι δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ γιβ διϊςτημβ εκβτόν ογδόντβ 

(180) ημερών βπό την επόμενη τησ διενϋργειβσ του διβγωνιςμού, ότοι ϋωσ την 23.09.2019. 

Προςφορϊ η οπούβ ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο βπό τον βνωτϋρω προγλεπόμενο βπορρύπτετβι. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ νβ πβρβτεύνετβι εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ βπό την βνβθϋτουςβ βρχό, 

πριν βπό τη λόξη τησ, με βντύςτοιχη πβρϊτβςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςύμφωνβ με τβ οριζόμενβ 

ςτο ϊρθρο 72 πβρ. 1 β του ν. 4412/2016 κβι την πβρϊγρβφο 2.2.2. τησ πβρούςβσ, κβτ' βνώτβτο όριο γιβ 

χρονικό διϊςτημβ ύςο με την προγλεπόμενη ωσ ϊνω βρχικό διϊρκειβ. 

Μετϊ τη λόξη κβι του πβρβπϊνω βνώτβτου ορύου χρόνου πβρϊτβςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τβ βποτελϋςμβτβ 

τησ διβδικβςύβσ βνϊθεςησ μβτβιώνοντβι, εκτόσ βν η βνβθϋτουςβ βρχό κρύνει, κβτϊ περύπτωςη, βιτιολογημϋνβ, 

ότι η ςυνϋχιςη τησ διβδικβςύβσ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν 

ςτη διβδικβςύβ μπορούν νβ επιλϋξουν εύτε νβ πβρβτεύνουν την προςφορϊ κβι την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, 

εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του βνωτϋρω βνώτβτου ορύου πβρϊτβςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. 

την τελευτβύβ περύπτωςη, η διβδικβςύβ ςυνεχύζετβι με όςουσ πβρϋτεινβν τισ προςφορϋσ τουσ κβι 

βποκλεύοντβι οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H βνβθϋτουςβ βρχό με γϊςη τβ βποτελϋςμβτβ του ελϋγχου κβι τησ βξιολόγηςησ των προςφορών, βπορρύπτει, 

ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 
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β) η οπούβ δεν υπογϊλλετβι εμπρόθεςμβ, με τον τρόπο κβι με το περιεχόμενο που ορύζετβι πιο πϊνω κβι 

ςυγκεκριμϋνβ ςτισ πβρβγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υπογολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ κβι τρόποσ 

υπογολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φβκϋλων δικβιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φβκϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύντβξησ κβι υπογολόσ οικονομικών 

προςφορών) , 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη κβι βξιολόγηςη προςφορών), 3.2 

(Πρόςκληςη υπογολόσ δικβιολογητικών προςωρινού βνβδόχου) τησ πβρούςβσ,  

γ) η οπούβ περιϋχει βτϋλειεσ, ελλεύψεισ, βςϊφειεσ ό ςφϊλμβτβ, εφόςον βυτϊ δεν επιδϋχοντβι ςυμπλόρωςη ό 

διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχοντβι ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν βποκβτβςτβθεύ κβτϊ την βποςβφόνιςη 

κβι την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνβ με την πβρϊγρβφο 3.1.1. τησ πβρούςησ διβκόρυξησ, 

γ) γιβ την οπούβ ο προςφϋρων δεν ϋχει πβρϊςχει τισ βπβιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ προκβθοριςμϋνησ 

προθεςμύβσ ό η εξόγηςη δεν εύνβι βποδεκτό βπό την βνβθϋτουςβ βρχό ςύμφωνβ με την πβρϊγρβφο 3.1.1. τησ 

πβρούςβσ κβι το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) Η οπούβ εύνβι ενβλλβκτικό προςφορϊ, 

ε) η οπούβ υπογϊλλετβι βπό ϋνβν προςφϋροντβ που ϋχει υπογϊλλει δύο ό περιςςότερεσ προςφορϋσ. ζ) η οπούβ 

εύνβι υπό βύρεςη, 

η) η οπούβ θϋτει όρο βνβπροςβρμογόσ,  

θ) η οπούβ πβρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τβ δικβιολογητικϊ που ζητούντβι βπό τβ ϋγγρβφβ τησ πβρούςησ 

διβκόρυξησ κβι βποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ κβι τισ τεχνικϋσ προδιβγρβφϋσ τησ ςύμγβςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1  Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών 

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο ΕΗΔΗ, γιβ την βποςφρϊγιςη των  προςφορών  βρμόδιο όργβνο τησ Ανβθϋτουςβσ 

Αρχόσ (Επιτροπό Διβγωνιςμού), προγβύνει ςτην ϋνβρξη τησ διβδικβςύβσ ηλεκτρονικόσ βποςφρϊγιςησ των 

φβκϋλων των προςφορών, κβτϊ το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, βκολουθώντβσ τβ εξόσ ςτϊδιβ: 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φβκϋλου «Δικβιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ» 

την 26η.03.2019 και ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φβκϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κβτϊ την ημερομηνύβ κβι 

ώρβ που θβ ορύςει η βνβθϋτουςβ βρχό 

 

Με την βποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φβκϋλων, ςύμφωνβ με τβ ειδικότερβ προγλεπόμενβ ςτο ϊρθρο 3.1.2 τησ 

πβρούςβσ, κϊθε προςφϋρων  βποκτϊ πρόςγβςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ κβι τβ υπογληθϋντβ δικβιολογητικϊ 

τουσ, με την επιφύλβξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε προςφορϊσ, που ϋχουν χβρβκτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

Η βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ νβ κβλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ νβ ςυμπληρώςουν ό νβ διευκρινύςουν τβ 

ϋγγρβφβ ό δικβιολογητικϊ που ϋχουν υπογληθεύ, ό νβ διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ 

προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνβ με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την κβτϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό βποςφρϊγιςη των προςφορών η Ανβθϋτουςβ Αρχό προγβύνει ςτην 

βξιολόγηςη βυτών μϋςω των βρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ύςτημβ οργϊνων τησ, εφβρμοζόμενων κβτϊ τβ 

λοιπϊ των κειμϋνων διβτϊξεων. 

Ειδικότερβ : 

β) το βρμόδιο γνωμοδοτικό όργβνο κβτβχωρεύ όςουσ υπϋγβλβν προςφορϋσ, κβθώσ κβι τβ υπογληθϋντβ βυτών 

δικβιολογητικϊ κβι τβ βποτελϋςμβτβ του ελϋγχου βυτών ςε πρβκτικό, το οπούο υπογρϊφετβι βπό τβ μϋλη του 

οργϊνου. 

γ) τη ςυνϋχειβ το βρμόδιο γνωμοδοτικό όργβνο προγβύνει ςτην βξιολόγηςη μόνο των τεχνικών προςφορών 

των προςφερόντων, των οπούων τβ δικβιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η βξιολόγηςη γύνετβι ςύμφωνβ 

με τουσ όρουσ τησ πβρούςβσ κβι ςυντϊςςετβι πρβκτικό γιβ την βπόρριψη όςων τεχνικών προςφορών δεν 

πληρούν τουσ όρουσ κβι τισ βπβιτόςεισ των τεχνικών προδιβγρβφών κβι την βποδοχό όςων τεχνικών 

προςφορών βντύςτοιχβ πληρούν τβ βνωτϋρω. 

Γιβ την βξιολόγηςη των δικβιολογητικών ςυμμετοχόσ κβι των τεχνικών προςφορών μπορεύ νβ ςυντϊςςετβι 

ενιβύο πρβκτικό,  το οπούο κοινοποιεύτβι βπό το ωσ ϊνω όργβνο, μϋςω τησ λειτουργικότητβσ τησ 

«Επικοινωνύβσ», μόνο ςτην βνβθϋτουςβ βρχό, προκειμϋνου η τελευτβύβ νβ ορύςει την ημερομηνύβ κβι ώρβ 

βποςφρϊγιςησ του (υπο)φβκϋλου των οικονομικών προςφορών. 

γ) Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ βξιολόγηςησ, ςύμφωνβ με τβ βνωτϋρω, βποςφρβγύζοντβι, κβτϊ την ημερομηνύβ 

κβι ώρβ που ορύζετβι ςτην ειδικό πρόςκληςη οι  φϊκελοι όλων των υπογληθειςών οικονομικών προςφορών.  

δ) Σο βρμόδιο γνωμοδοτικό όργβνο προγβύνει ςτην βξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών των 

προςφερόντων, των οπούων τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ κβι τβ δικβιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη κβι 

ςύμφωνβ με τουσ όρουσ κβι τισ βπβιτόςεισ τησ πβρούςβσ κβι ςυντϊςςει πρβκτικό ςτο οπούο ειςηγεύτβι 

βιτιολογημϋνβ την βποδοχό ό βπόρριψό τουσ, την κβτϊτβξη των προςφορών κβι την βνϊδειξη του προςωρινού 

βνβδόχου. Σο εν λόγω πρβκτικό κοινοποιεύτβι βπό το ωσ ϊνω όργβνο, μϋςω τησ λειτουργικότητβσ τησ 

«Επικοινωνύβσ», ςτην βνβθϋτουςβ βρχό προσ ϋγκριςη. 

Εϊν οι προςφορϋσ φβύνοντβι βςυνόθιςτβ χβμηλϋσ ςε ςχϋςη με το βντικεύμενο τησ ςύμγβςησ, η βνβθϋτουςβ 

βρχό βπβιτεύ βπό τουσ οικονομικούσ φορεύσ νβ εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην 
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προςφορϊ τουσ, εντόσ βποκλειςτικόσ προθεςμύβσ, κβτϊ βνώτβτο όριο δϋκβ (10) ημερών βπό την κοινοπούηςη 

τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη βυτό εφβρμόζοντβι τβ ϊρθρβ 88 κβι 89 ν. 4412/2016.  

την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών η βνβθϋτουςβ βρχό επιλϋγει τον βνϊδοχο με κλόρωςη μετβξύ των 

οικονομικών φορϋων που υπϋγβλβν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνετβι ενώπιον τησ Επιτροπόσ του 

Διβγωνιςμού κβι πβρουςύβ των οικονομικών φορϋων που υπϋγβλβν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ 

τη ςυνϋχειβ εκδύδετβι βπό την βνβθϋτουςβ βρχό μιβ βπόφβςη, με την οπούβ επικυρώνοντβι τβ βποτελϋςμβτβ  

όλων των βνωτϋρω ςτβδύων («Δικβιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» κβι «Οικονομικό 

Προςφορϊ»), η οπούβ κοινοποιεύτβι με επιμϋλειβ βυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ μϋςω τησ λειτουργικότητβσ τησ 

«Επικοινωνύβσ» του ςυςτόμβτοσ ΕΗΔΗ. 

Κβτϊ τησ βνωτϋρω βπόφβςησ χωρεύ προδικβςτικό προςφυγό, ςύμφωνβ με τβ οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 3.4 τησ 

πβρούςβσ. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικϊ προςωρινού 

αναδόχου 

Σβ εν λόγω δικβιολογητικϊ, υπογϊλλοντβι βπό τον προςφϋροντβ («προςωρινό βνϊδοχο»), ηλεκτρονικϊ μϋςω 

του ςυςτόμβτοσ, ςε μορφό βρχεύων pdf κβι προςκομύζοντβι κβτϊ περύπτωςη βπό βυτόν εντόσ τριών (3) 

εργϊςιμων ημερών βπό την ημερομηνύβ υπογολόσ τουσ. ήτβν υπογρϊφοντβι βπό τον ύδιο φϋρουν ηλεκτρονικό 

υπογρβφό.  

Με την πβρβλβγό των ωσ ϊνω δικβιολογητικών, το ςύςτημβ εκδύδει επιγεγβύωςη τησ πβρβλβγόσ τουσ κβι 

βποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμβ ς’ βυτόν ςτον οπούο πρόκειτβι νβ γύνει η κβτβκύρωςη. 

Αν μετϊ την ηλεκτρονικό βποςφρϊγιςη κβι κβτϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικβιολογητικών διβπιςτωθεύ ότι δεν 

ϋχουν προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε βυτϊ που υπογλόθηκβν, πβρϋχετβι προθεςμύβ ςτον προςωρινό 

βνϊδοχο νβ τβ προςκομύςει ό νβ τβ ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών βπό την κοινοπούηςη ςχετικόσ 

ϋγγρβφησ, μϋςω του υςτόμβτοσ, ειδοπούηςόσ του. Η βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ βιτιολογημϋνβ νβ πβρβτεύνει 

την ωσ ϊνω προθεςμύβ κβτ’ βνώτβτο όριο γιβ δεκβπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.  

ήςοι υπϋγβλβν πβρβδεκτϋσ προςφορϋσ λβμγϊνουν γνώςη των πβρβπϊνω δικβιολογητικών που κβτβτϋθηκβν. 

Απορρύπτετβι η προςφορϊ του προςωρινού βνβδόχου, κβτβπύπτει υπϋρ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ η εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ του κβι η κβτβκύρωςη γύνετβι ςτον προςφϋροντβ που υπϋγβλε την βμϋςωσ επόμενη πλϋον 

ςυμφϋρουςβ βπό οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ βνωτϋρω διβδικβςύβσ, εϊν: 

i)  κβτϊ τον ϋλεγχο των πβρβπϊνω δικβιολογητικών διβπιςτωθεύ ότι τβ ςτοιχεύβ που δηλώθηκβν με το 

Ευρωπβώκό Ενιβύο Ϊγγρβφο ύμγβςησ, εύνβι ψευδό ό βνβκριγό, ό  

ii)  δεν υπογληθούν ςτο προκβθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημβ τβ βπβιτούμενβ πρωτότυπβ ό βντύγρβφβ των 

πβρβπϊνω δικβιολογητικών ό  

iii) βπό τβ δικβιολογητικϊ που προςκομύςθηκβν νομύμωσ κβι εμπροθϋςμωσ, δεν βποδεικνύοντβι οι όροι κβι οι 

προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνβ με τβ ϊρθρβ 2.2.3 (λόγοι βποκλειςμού) κβι 2.2.4 ϋωσ 2.2.8 (κριτόριβ 

ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ πβρούςβσ,  

ε περύπτωςη ϋγκβιρησ κβι προςόκουςβσ ενημϋρωςησ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ γιβ μετβγολϋσ ςτισ 

προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ βνϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπβώκό Ενιβύο Ϊγγρβφο ύμγβςησ  

ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθβν ό γιβ τισ οπούεσ ϋλβγε γνώςη μετϊ την δόλωςη κβι μϋχρι την ημϋρβ τησ ϋγγρβφησ 

ειδοπούηςησ γιβ την προςκόμιςη των δικβιολογητικών προςωρινού βνβδόχου (οψιγενεύσ μετβγολϋσ), δεν 

κβτβπύπτει υπϋρ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του.  

Αν κβνϋνβσ βπό τουσ προςφϋροντεσ δεν υπογϊλλει βληθό ό βκριγό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνβ ό 

περιςςότερβ βπό τβ βπβιτούμενβ δικβιολογητικϊ ό δεν βποδεύξει ότι πληρού τβ κριτόριβ ποιοτικόσ επιλογόσ 

ςύμφωνβ με τισ πβρβγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.8 τησ πβρούςβσ διβκόρυξησ, η διβδικβςύβ μβτβιώνετβι.  

Η διβδικβςύβ ελϋγχου των πβρβπϊνω δικβιολογητικών ολοκληρώνετβι με τη ςύντβξη πρβκτικού την Επιτροπό 

του Διβγωνιςμού κβι τη διβγύγβςη του φβκϋλου ςτο βποφβινόμενο όργβνο τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ γιβ τη 
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λόψη βπόφβςησ εύτε γιβ την κβτβκύρωςη τησ ςύμγβςησ εύτε γιβ τη μβτβύωςη τησ διβδικβςύβσ εύτε γιβ την 

κόρυξη του προςωρινού βνβδόχου ωσ εκπτώτου. Επιςημβύνετβι ότι, η βρμόδιβ επιτροπό του διβγωνιςμού, με 

βιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ νβ προτεύνει την κβτβκύρωςη τησ ςύμγβςησ γιβ ολόκληρη ό μεγβλύτερη ό 

μικρότερη ποςότητβ κβτϊ ποςοςτό ςτβ εκβτό κβι ωσ εξόσ:  ποςοςτό 15% ςτην περύπτωςη τησ μεγβλύτερησ 

ποςότητβσ κβι ποςοςτό 50% ςτην περύπτωςη μικρότερησ ποςότητβσ. Γιβ κβτβκύρωςη μϋρουσ τησ ποςότητβσ 

κϊτω του κβθοριζόμενου ωσ βνωτϋρω ποςοςτού, βπβιτεύτβι προηγούμενη βποδοχό βπό τον προςωρινό 

βνϊδοχο . 

Σβ βποτελϋςμβτβ του ελϋγχου των πβρβπϊνω δικβιολογητικών κβι τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 

επικυρώνοντβι με την βπόφβςη κβτβκύρωςησ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  

Η βνβθϋτουςβ βρχό κοινοποιεύ την βπόφβςη κβτβκύρωςησ, μβζύ με βντύγρβφο όλων των πρβκτικών τησ 

διβδικβςύβσ ελϋγχου κβι βξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντβ που ϋχει υπογϊλει βποδεκτό 

προςφορϊ, ςύμφωνβ με το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ βπό τον προςωρινό βνϊδοχο, ηλεκτρονικϊ μϋςω 

του ςυςτόμβτοσ.   

Η εν λόγω βπόφβςη βνβφϋρει την προθεςμύβ γιβ την βνβςτολό τησ ςύνβψησ τησ ςύμγβςησ ςύμφωνβ με την 

επόμενη πβρϊγρβφο 3.4.  

Σβ ϋννομβ βποτελϋςμβτβ τησ βπόφβςησ κβτβκύρωςησ κβι ιδύωσ η ςύνβψη τησ ςύμγβςησ επϋρχοντβι εφόςον 

ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τβ κϊτωθι: 

β) ϊπρβκτη πϊροδοσ των προθεςμιών ϊςκηςησ των προγλεπόμενων ςτην πβρϊγρβφο 3.4. τησ πβρούςβσ 

γοηθημϊτων κβι μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικβςτικόσ κβι δικβςτικόσ προςτβςύβσ κβι βπό τισ βποφϊςεισ 

βνβςτολών επύ βυτών,  

γ) κοινοπούηςη τησ βπόφβςησ κβτβκύρωςησ ςτον προςωρινό βνϊδοχο, εφόςον βυτόσ υπογϊλει 

επικβιροποιημϋνβ τβ δικβιολογητικϊ τησ πβρβγρϊφου 2.2.9.2.κβι μόνον ςτην περύπτωςη του προςυμγβτικού 

ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ κβι ενδύκων μϋςων κβτϊ τησ βπόφβςησ κβτβκύρωςησ, 

ϋπειτβ βπό ςχετικό πρόςκληςη . 

Η βνβθϋτουςβ βρχό προςκβλεύ τον βνϊδοχο νβ προςϋλθει γιβ υπογρβφό του ςυμφωνητικού,θϋτοντϊσ του 

προθεςμύβ που δε μπορεύ νβ υπεργβύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ βπό την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ 

πρόςκληςησ. Σο ςυμφωνητικό ϋχει βποδεικτικό χβρβκτόρβ.  

την περύπτωςη που ο βνϊδοχοσ δεν προςϋλθει νβ υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςβ ςτην τεθεύςβ 

προθεςμύβ, κηρύςςετβι ϋκπτωτοσ, κβτβπύπτει υπϋρ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 

του κβι η κβτβκύρωςη, με την ύδιβ διβδικβςύβ, γύνετβι ςτον προςφϋροντβ που υπϋγβλε την  βμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςβ βπό οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα 

Κϊθε ενδιβφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον νβ του βνβτεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμγβςη κβι ϋχει ό εύχε 

υποςτεύ ό ενδϋχετβι νβ υποςτεύ ζημύβ βπό εκτελεςτό πρϊξη ό πβρϊλειψη τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ κβτϊ 

πβρϊγβςη τησ νομοθεςύβσ τησ Ευρωπβώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύβσ, δικβιούτβι νβ βςκόςει 

προδικβςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κβτϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό πβρϊλειψησ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ, 

προςδιορύζοντβσ ειδικώσ τισ νομικϋσ κβι πρβγμβτικϋσ βιτιϊςεισ που δικβιολογούν το βύτημϊ του. ε περύπτωςη 

προςφυγόσ κβτϊ πρϊξησ τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ η προθεςμύβ γιβ την ϊςκηςη τησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ 

εύνβι: 

(β) δϋκβ (10) ημϋρεσ βπό την κοινοπούηςη τησ προςγβλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιβφερόμενο οικονομικό φορϋβ 

βν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςβ ό τηλεομοιοτυπύβ ό  

(γ) δεκβπϋντε (15) ημϋρεσ βπό την κοινοπούηςη τησ προςγβλλόμενησ πρϊξησ ςε βυτόν βν χρηςιμοποιόθηκβν 

ϊλλβ μϋςβ επικοινωνύβσ, ϊλλωσ   
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γ) δϋκβ (10) ημϋρεσ βπό την πλόρη, πρβγμβτικό ό τεκμβιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που γλϊπτει τβ 

ςυμφϋροντβ του ενδιβφερόμενου οικονομικού φορϋβ.  

ε περύπτωςη πβρϊλειψησ, η προθεςμύβ γιβ την ϊςκηςη τησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ εύνβι δεκβπϋντε (15) 

ημϋρεσ βπό την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςγβλλόμενησ πβρϊλειψησ. 

Η προδικβςτικό προςφυγό κβτβτύθετβι ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικότητβσ «Επικοινωνύβ» του ΕΗΔΗ 

ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διβγωνιςμού, επιλϋγοντβσ κβτϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικβςτικό Προςφυγό» 

κβι επιςυνϊπτοντβσ το ςχετικό ϋγγρβφο ςε μορφό ηλεκτρονικού βρχεύου Portable Document Format (PDF), το 

οπούο φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογρβφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογρβφό με χρόςη 

εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών 

Γιβ το πβρβδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ κβτβτύθετβι πβρϊγολο βπό τον προςφεύγοντβ 

υπϋρ του Δημοςύου το ύψοσ του οπούου βνϋρχετβι ςε ποςοςτό 0,5% τησ προώπολογιςθεύςβσ βξύβσ τησ 

ςύμγβςησ χωρύσ ΥΠΑ, ςυμπεριλβμγβνομϋνου του δικβιώμβτοσ προβύρεςησ, κβτϊ τβ ειδικϊ οριζόμενβ ςτο 

ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο ϊρθρο 19 πβρ. 1.1 κβι ςτο ϊρθρο 7  τησ με βριθμ. 56902/215 Τ.Α..  

Σο πβρϊγολο  επιςτρϋφετβι ςτον προςφεύγοντβ, ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ βποδοχόσ τησ προςφυγόσ του 

ό ςε περύπτωςη που, πριν την ϋκδοςη τησ βπόφβςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η βνβθϋτουςβ βρχό 

βνβκβλεύ την προςγβλλόμενη πρϊξη ό προγβύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργειβ.  

Η προθεςμύβ γιβ την ϊςκηςη τησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ κβι η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύνβψη τησ 

ςύμγβςησ επύ ποινό βκυρότητβσ, κβτϊ τβ οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κβτϊ τβ λοιπϊ, η ϊςκηςη 

τησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διβγωνιςτικόσ διβδικβςύβσ, εκτόσ βν ζητηθούν 

προςωρινϊ μϋτρβ προςτβςύβσ κβτϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι βνβθϋτουςεσ βρχϋσ μϋςω τησ λειτουργύβσ τησ «Επικοινωνύβσ» του ΕΗΔΗ: 

• κοινοποιούν την προςφυγό ςε κϊθε ενδιβφερόμενο τρύτο ςύμφωνβ με τβ προγλεπόμενβ ςτην περ. β του 

πρώτου εδβφύου τησ πβρ.1 του βρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διβγιγϊζουν ςτην Αρχό Εξϋτβςησ Προδικβςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τβ προγλεπόμενβ ςτην περ. γ του 

πρώτου εδβφύου τησ πβρ. 1 του βρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ βποφβύνετβι βιτιολογημϋνβ επύ τησ γβςιμότητβσ των προγβλλόμενων πρβγμβτικών κβι νομικών 

ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ κβι των ιςχυριςμών τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ κβι, ςε περύπτωςη πβρϋμγβςησ, των 

ιςχυριςμών του πβρεμγβύνοντοσ κβι δϋχετβι (εν όλω ό εν μϋρει) ό βπορρύπτει την προςφυγό με βπόφβςό τησ, η 

οπούβ εκδύδετβι μϋςβ ςε βποκλειςτικό προθεςμύβ εύκοςι (20) ημερών βπό την ημϋρβ εξϋτβςησ τησ προςφυγόσ.  

Οι χρόςτεσ - οικονομικού φορεύσ ενημερώνοντβι γιβ την βποδοχό ό την βπόρριψη τησ προςφυγόσ βπό την 

ΑΕΠΠ. 

Η ϊςκηςη τησ ωσ ϊνω προδικβςτικόσ προςφυγόσ βποτελεύ προώπόθεςη γιβ την ϊςκηςη των ϋνδικων 

γοηθημϊτων  τησ βύτηςησ βνβςτολόσ κβι τησ βύτηςησ βκύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 κβτϊ των 

εκτελεςτών πρϊξεων ό πβρβλεύψεων των βνβθετουςών βρχών. 

Η βύτηςη βνβςτολόσ κβτβτύθετβι ςτο βρμόδιο δικβςτόριο μϋςβ ςε προθεςμύβ δϋκβ (10) ημερών βπό την 

ϋκδοςη τησ βπόφβςησ επύ τησ προδικβςτικόσ προςφυγόσ. Γιβ την ϊςκηςη τησ βιτόςεωσ βνβςτολόσ κβτβτύθετβι 

πβρϊγολο, κβτϊ τβ ειδικότερβ οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 372 πβρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η ϊςκηςη βύτηςησ βνβςτολόσ κωλύει τη ςύνβψη τησ ςύμγβςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διβτβγό ο 

βρμόδιοσ δικβςτόσ βποφβνθεύ διβφορετικϊ. 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η βνβθϋτουςβ βρχό μβτβιώνει ό δύνβτβι νβ μβτβιώςει εν όλω ό εν μϋρει βιτιολογημϋνβ τη διβδικβςύβ 

βνϊθεςησ, γιβ τουσ λόγουσ κβι υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ βπό γνώμη τησ βρμόδιβσ 

Επιτροπόσ του Διβγωνιςμού χωρύσ υποχρϋωςη κβτβγολόσ βποζημύωςησ. Επύςησ, βν διβπιςτωθούν ςφϊλμβτβ ό 

πβρβλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διβδικβςύβσ βνϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ βπό γνώμη του βρμόδιου οργϊνου, 

νβ βκυρώςει μερικώσ τη διβδικβςύβ ό νβ βνβμορφώςει βνϊλογβ το βποτϋλεςμϊ τησ ό νβ βποφβςύςει την 

επβνϊληψό τησ βπό το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμβ ό η πβρϊλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

Γιβ την υπογρβφό τησ ςύμγβςησ βπβιτεύτβι η πβροχό εγγύηςησ κβλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνβ με το ϊρθρο 72 

πβρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούβσ βνϋρχετβι ςε ποςοςτό 5% επύ τησ βξύβσ τησ ςύμγβςησ, εκτόσ 

ΥΠΑ, κβι κβτβτύθετβι πριν ό κβτϊ την υπογρβφό τησ ςύμγβςησ.  

Η εγγύηςη κβλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου νβ γύνει βποδεκτό , πρϋπει νβ περιλβμγϊνει κβτ' ελϊχιςτον τβ 

βνβφερόμενβ ςτην πβρϊγρβφο 2.1.5. ςτοιχεύβ τησ πβρούςβσ κβι επιπλϋον τον βριθμό κβι τον τύτλο τησ 

ςχετικόσ ςύμγβςησ . 

Η εγγύηςη κβλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμγβςησ κβλύπτει ςυνολικϊ κβι χωρύσ διβκρύςεισ την εφβρμογό όλων των 

όρων τησ ςύμγβςησ κβι κϊθε βπβύτηςη τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ ϋνβντι του βνβδόχου. 

ε περύπτωςη ενεργοπούηςησ του δικβιώμβτοσ προβύρεςησ, κβτϊ το ϊρθρο 1.3 τησ πβρούςβσ, ο βνϊδοχοσ εύνβι 

υποχρεωμϋνοσ νβ κβτβθϋςει πριν την υπογρβφό τησ νϋβσ ςύμγβςησ, νϋβ εγγύηςη κβλόσ εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ 

οπούβσ βνϋρχετβι ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ βξύβσ τησ νϋβσ ςύμγβςησ (πβρϊτβςησ) εκτόσ ΥΠΑ. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμγβςησ κβτϊ την πβρϊγρβφο 4.5, η οπούβ ςυνεπϊγετβι βύξηςη τησ 

ςυμγβτικόσ βξύβσ, ο βνϊδοχοσ εύνβι υποχρεωμϋνοσ νβ κβτβθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωμβτικό 

εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούβσ βνϋρχετβι ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ βύξηςησ, εκτόσ ΥΠΑ.  

Η εγγύηςη κβλόσ εκτϋλεςησ κβτβπύπτει ςε περύπτωςη πβρϊγβςησ των όρων τησ ςύμγβςησ, όπωσ βυτό 

ειδικότερβ ορύζει.  

Η εγγύηςη κβλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφετβι ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό κβι ποιοτικό πβρβλβγό 

του βντικειμϋνου τησ ςύμγβςησ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ κβι ποςοτικόσ πβρβλβγόσ 

βνβφϋροντβι πβρβτηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη πβρϊδοςη, η επιςτροφό των ωσ ϊνω εγγυόςεων γύνετβι 

μετϊ την βντιμετώπιςη των πβρβτηρόςεων κβι του εκπροθϋςμου.  

Ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ κβλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει νβ εύνβι δύο μόνεσ μεγβλύτεροσ  βπό τον 

χρόνο διϊρκειβσ τησ ςύμγβςησ όπωσ ορύζετβι ςτο ϊρθρο 1.3 τησ πβρούςβσ. ε περύπτωςη ενεργοπούηςησ του 

δικβιώμβτοσ προβύρεςησ κβτϊ το ϊρθρο 1.3 τησ πβρούςβσ, βνβνεώνετβι βντύςτοιχβ κβι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ 

εγγυητικόσ επιςτολόσ κβλόσ εκτϋλεςησ. 

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κβτϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμγβςησ εφβρμόζοντβι οι διβτϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ πβρούςβσ 

διβκόρυξησ κβι ςυμπληρωμβτικϊ ο Αςτικόσ Κώδικβσ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

4.3.1 Κβτϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμγβςησ ο βνϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιγβλλοντικού, 

κοινωνικοβςφβλιςτικού κβι εργβτικού δικβύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκβιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκβιο, 

ςυλλογικϋσ ςυμγϊςεισ ό διεθνεύσ διβτϊξεισ περιγβλλοντικού, κοινωνικοβςφβλιςτικού κβι εργβτικού δικβύου, οι 

οπούεσ βπβριθμούντβι ςτο Πβρϊρτημβ X του Προςβρτόμβτοσ Α΄. 

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων βπό τον βνϊδοχο κβι τουσ υπεργολϊγουσ του ελϋγχετβι κβι γεγβιώνετβι 

βπό τβ όργβνβ που επιγλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμγβςησ κβι τισ βρμόδιεσ δημόςιεσ βρχϋσ κβι υπηρεςύεσ που 

ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ κβι τησ βρμοδιότητϊσ τουσ. 

4.3.2 τισ ςυμγϊςεισ προμηθειών προώόντων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφβρμογόσ του ν. 2939/2001, επιπλϋον 

του όρου τησ πβρ. 4.3.1 περιλβμγϊνετβι ο όροσ ότι ο βνϊδοχοσ υποχρεούτβι κβτϊ την υπογρβφό τησ ςύμγβςησ 

κβι κβθ’ όλη τη διϊρκειβ εκτϋλεςησ νβ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των πβρβγρϊφων 2 κβι 11 του ϊρθρου 4γ ό κβι 

τησ πβρ. 1 του ϊρθρου 12 ό κβι τησ πβρ. 1 του ϊρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τόρηςη των υποχρεώςεων 

ελϋγχετβι βπό την βνβθϋτουςβ βρχό μϋςω του βρχεύου δημοςιοπούηςησ εγγεγρβμμϋνων πβρβγωγών ςτο 

Εθνικό Μητρώο Πβρβγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρεύτβι ςτην ηλεκτρονικό ςελύδβ του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τησ προθεςμύβσ 

τησ πβρβγρϊφου 4 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016κβι βποτελεύ προώπόθεςη γιβ την υπογρβφό του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4




Γ.Ν. Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ» ελύδβ 27 

 

ςυμφωνητικού, ςτο οπούο γύνετβι υποχρεωτικϊ μνεύβ του βριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου πβρβγωγού. Η μη 

τόρηςη των υποχρεώςεων τησ πβρούςβσ πβρβγρϊφου ϋχει τισ ςυνϋπειεσ τησ πβρβγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 

του ν. 4412/2016. 

 

4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1. Ο Ανϊδοχοσ δεν βπβλλϊςςετβι βπό τισ ςυμγβτικϋσ του υποχρεώςεισ κβι ευθύνεσ λόγω βνϊθεςησ τησ 

εκτϋλεςησ τμόμβτοσ/τμημϊτων τησ ςύμγβςησ ςε υπεργολϊγουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ πβρ. 2 του 

ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 βπό υπεργολϊγουσ δεν βύρει την ευθύνη του κυρύου βνβδόχου.  

4.4.2. Κβτϊ την υπογρβφό τησ ςύμγβςησ ο κύριοσ βνϊδοχοσ υποχρεούτβι νβ βνβφϋρει ςτην βνβθϋτουςβ βρχό 

το όνομβ, τβ ςτοιχεύβ επικοινωνύβσ κβι τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ των υπεργολϊγων του, οι οπούοι 

ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη βυτόσ, εφόςον εύνβι γνωςτϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό.  Επιπλϋον, 

υποχρεούτβι νβ γνωςτοποιεύ ςτην βνβθϋτουςβ βρχό κϊθε βλλβγό των πληροφοριών βυτών, κβτϊ τη διϊρκειβ 

τησ ςύμγβςησ, κβθώσ κβι τισ βπβιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊγο, τον οπούο ο κύριοσ 

βνϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύβ ςτην εν λόγω ςύμγβςη, προςκομύζοντβσ τβ ςχετικϊ 

ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργβςύβσ.. ε περύπτωςη διβκοπόσ τησ ςυνεργβςύβσ του Ανβδόχου με υπεργολϊγο/ 

υπεργολϊγουσ τησ ςύμγβςησ, βυτόσ υποχρεούτβι ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διβκοπόσ βυτόσ ςτην 

Ανβθϋτουςβ Αρχό, οφεύλει δε νβ διβςφβλύςει την ομβλό εκτϋλεςη του τμόμβτοσ/ των τμημϊτων τησ ςύμγβςησ 

εύτε βπό τον ύδιο, εύτε βπό νϋο υπεργολϊγο τον οπούο θβ γνωςτοποιόςει ςτην βνβθϋτουςβ βρχό κβτϊ την ωσ 

ϊνω διβδικβςύβ.  

4.4.3. Η βνβθϋτουςβ βρχό επβληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων βποκλειςμού γιβ τουσ υπεργολϊγουσ, όπωσ 

βυτού περιγρϊφοντβι ςτην πβρϊγρβφο 2.2.3 κβι με τβ βποδεικτικϊ μϋςβ τησ πβρβγρϊφου 2.2.9.2 τησ 

πβρούςβσ, εφόςον το(β) τμόμβ(τβ) τησ ςύμγβςησ, το(β) οπούο(β) ο βνϊδοχοσ προτύθετβι νβ βνβθϋςει υπό 

μορφό υπεργολβγύβσ ςε τρύτουσ, υπεργβύνουν ςωρευτικϊ  το ποςοςτό του τριϊντβ τοισ εκβτό (30%) τησ 

ςυνολικόσ βξύβσ τησ ςύμγβςησ. Επιπλϋον, προκειμϋνου νβ μην βθετούντβι οι υποχρεώςεισ τησ πβρ. 2 του 

ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύνβτβι νβ επβληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ κβι γιβ τμόμβ ό τμόμβτβ τησ 

ςύμγβςησ που υπολεύποντβι του ωσ ϊνω ποςοςτού.  

ήτβν βπό την ωσ ϊνω επβλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι βποκλειςμού βπβιτεύ ό δύνβτβι νβ 

βπβιτόςει την βντικβτϊςτβςό του, κβτϊ τβ ειδικότερβ βνβφερόμενβ ςτισ πβρ. 5 κβι 6 του ϊρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  

Η ςύμγβςη μπορεύ νβ τροποποιεύτβι κβτϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ νβ βπβιτεύτβι νϋβ διβδικβςύβ ςύνβψησ 

ςύμγβςησ, μόνο ςύμφωνβ με τουσ όρουσ κβι τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 κβι κβτόπιν 

γνωμοδότηςησ τησ Επιτροπόσ τησ περ. γ  τησ πβρ. 11 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Η ςύμγβςη μπορεύ νβ τροποποιηθεύ κβτϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ νβ βπβιτεύτβι νϋβ διβδικβςύβ ςύνβψησ: 

β) ςτην περύπτωςη ενεργοπούηςησ του δικβιώμβτοσ προβύρεςησ του ϊρθρου 1.3 τησ πβρούςβσ κβι  

γ) ςύμφωνβ με τουσ ειδικότερουσ όρουσ κβι τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016, κβτόπιν 

γνωμοδότηςησ του βρμοδύου οργϊνου του Νοςοκομεύου. 

 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ  

4.6.1. Η βνβθϋτουςβ βρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διβτϊξεισ, νβ κβτβγγεύλει τη 

ςύμγβςη κβτϊ τη διϊρκειβ τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

β) η ςύμγβςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κβτϊ την ϋννοιβ τησ πβρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θβ βπβιτούςε νϋβ διβδικβςύβ ςύνβψησ ςύμγβςησ  

γ) ο βνϊδοχοσ, κβτϊ το χρόνο τησ βνϊθεςησ τησ ςύμγβςησ, τελούςε ςε μιβ βπό τισ κβτβςτϊςεισ που 

βνβφϋροντβι ςτην πβρϊγρβφο 2.2.3.1 κβι, ωσ εκ τούτου, θβ ϋπρεπε νβ ϋχει βποκλειςτεύ βπό τη διβδικβςύβ 

ςύνβψησ τησ ςύμγβςησ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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γ) η ςύμγβςη δεν ϋπρεπε νβ βνβτεθεύ ςτον βνϊδοχο λόγω ςογβρόσ πβρβγύβςησ των υποχρεώςεων που υπϋχει 

βπό τισ υνθόκεσ κβι την Οδηγύβ 2014/24/ΕΕ, η οπούβ ϋχει βνβγνωριςτεύ με βπόφβςη του Δικβςτηρύου τησ 

Ϊνωςησ ςτο πλβύςιο διβδικβςύβσ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

 

 





Γ.Ν. Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ» ελύδβ 29 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1. Η πληρωμό του βνβδόχου θβ πρβγμβτοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο γιβτο 100% τησ ςυμγβτικόσ βξύβσ 

μετϊ την οριςτικό πβρβλβγό των υλικών. 

Η πληρωμό του ςυμγβτικού τιμόμβτοσ θβ γύνετβι με την προςκόμιςη των νομύμων πβρβςτβτικών κβι 

δικβιολογητικών που προγλϋποντβι βπό τισ διβτϊξεισ του ϊρθρου 200 πβρ. 4 του ν. 4412/2016, κβθώσ κβι κϊθε 

ϊλλου δικβιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ βπό τισ βρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο κβι την 

πληρωμό. 

5.1.2. Toν Ανϊδοχο γβρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρβτόςεισ, ωσ κβι κϊθε ϊλλη επιγϊρυνςη, ςύμφωνβ με την κεύμενη 

νομοθεςύβ, μη ςυμπεριλβμγβνομϋνου Υ.Π.Α., γιβ την πβρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο κβι με τον τρόπο που 

προγλϋπετβι ςτβ ϋγγρβφβ τησ ςύμγβςησ. Ιδύωσ γβρύνετβι με τισ βκόλουθεσ κρβτόςεισ:  

β) Κρϊτηςη 0,06% η οπούβ υπολογύζετβι επύ τησ βξύβσ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων κβι κρβτόςεων τησ βρχικόσ, 

κβθώσ κβι κϊθε ςυμπληρωμβτικόσ ςύμγβςησ Τπϋρ τησ Ενιβύβσ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμγϊςεων 

επιγϊλλετβι (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχύει) 

γ) Κρϊτηςη 0,06% η οπούβ υπολογύζετβι επύ τησ βξύβσ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων κβι κρβτόςεων τησ βρχικόσ, 

κβθώσ κβι κϊθε ςυμπληρωμβτικόσ ςύμγβςησ, κβθώσ κβι επύ τησ βξύβσ κϊθε εύδουσ δικβιώμβτοσ προβύρεςησ  

Τπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋτβςησ Προδικβςτικών Προςφυγών επιγϊλλετβι (ϊρθρο 350 πβρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 

1191/14.03.2017 - ΥΕΚ 969/22.03.2017 τεύχοσ Β'). 

Οι υπϋρ τρύτων κρβτόςεισ υπόκειντβι ςτο εκϊςτοτε ιςχύον βνβλογικό τϋλοσ χβρτοςόμου 3% κβι ςτην επ’ βυτού 

ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κρϊτηςη ύψουσ 2% υπϋρ των οργβνιςμών Χυχικόσ Τγεύβσ, ςύμφωνβ με το Ν.3580/2007 κβι την 

Δ.Τ6β/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κϊθε πληρωμό θβ γύνετβι η προγλεπόμενη βπό την κεύμενη νομοθεςύβ πβρβκρϊτηςη φόρου ειςοδόμβτοσ 

βξύβσ 4 % επύ του κβθβρού ποςού (ϊρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχύει). 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο βνϊδοχοσ κηρύςςετβι υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ  βπό τη ςύμγβςη κβι βπό κϊθε δικβύωμβ που βπορρϋει 

βπό βυτόν, με βπόφβςη τησ βνβθϋτουςβσ βρχόσ, ύςτερβ βπό γνωμοδότηςη του βρμόδιου οργϊνου, εφόςον δεν 

φορτώςει, πβρβδώςει ό βντικβτβςτόςει τβ ςυμγβτικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει ό ςυντηρόςει βυτϊ μϋςβ ςτον 

ςυμγβτικό χρόνο ό ςτον χρόνο πβρϊτβςησ που του δοθεύ, ςύμφωνβ με όςβ προγλϋποντβι ςτο ϊρθρο 206 του ν. 

4412/2016 . 

Δεν κηρύςςετβι ϋκπτωτοσ  ότβν: 

β) το υλικό δεν φορτωθεύ ό πβρβδοθεύ ό βντικβτβςτβθεύ με ευθύνη του φορϋβ που εκτελεύ τη ςύμγβςη. 

γ) ςυντρϋχουν λόγοι βνωτϋρβσ γύβσ 

τον οικονομικό φορϋβ που κηρύςςετβι ϋκπτωτοσ βπό την ςύμγβςη, επιγϊλλετβι, με βπόφβςη του 

βποφβινόμενου οργϊνου, ύςτερβ βπό γνωμοδότηςη του βρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ κβλεύ τον 

βνϊδοχο προσ πβροχό εξηγόςεων, ολικό ό μερικό κβτϊπτωςη τησ εγγύηςησ κβλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμγβςησ, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεύ - πβρβδοθεύ ό βντικβτβςτβθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμγβτικού χρόνου κβι μϋχρι 

λόξησ του χρόνου τησ πβρϊτβςησ που χορηγόθηκε, ςύμφωνβ με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, επιγϊλλετβι 

πρόςτιμο 5% επύ τησ ςυμγβτικόσ βξύβσ τησ ποςότητβσ που πβρβδόθηκε εκπρόθεςμβ. 

Σο πβρβπϊνω πρόςτιμο υπολογύζετβι επύ τησ ςυμγβτικόσ βξύβσ των εκπρόθεςμβ πβρβδοθϋντων υλικών, χωρύσ 

ΥΠΑ. Εϊν τβ υλικϊ που πβρβδόθηκβν εκπρόθεςμβ επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των υλικών που 
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πβρβδόθηκβν εμπρόθεςμβ, το πρόςτιμο υπολογύζετβι επύ τησ ςυμγβτικόσ βξύβσ τησ ςυνολικόσ ποςότητβσ 

βυτών. 

Κβτϊ τον υπολογιςμό του χρονικού διβςτόμβτοσ τησ κβθυςτϋρηςησ γιβ φόρτωςη- πβρϊδοςη ό βντικβτϊςτβςη 

των υλικών, με βπόφβςη του βποφβινομϋνου οργϊνου, ύςτερβ βπό γνωμοδότηςη του βρμοδύου οργϊνου, δεν 

λβμγϊνετβι υπόψη ο χρόνοσ που πβρόλθε πϋρβν του εύλογου, κβτϊ τβ διϊφορβ ςτϊδιβ των διβδικβςιών, γιβ το 

οπούο δεν ευθύνετβι ο βνϊδοχοσ κβι πβρβτεύνετβι, βντύςτοιχβ, ο χρόνοσ φόρτωςησ - πβρϊδοςησ. 

Εφόςον ο βνϊδοχοσ ϋχει λϊγει προκβτβγολό, εκτόσ βπό το προγλεπόμενο κβτϊ τβ βνωτϋρω πρόςτιμο, 

κβτβλογύζετβι ςε γϊροσ του κβι τόκοσ επύ του ποςού τησ προκβτβγολόσ, που υπολογύζετβι βπό την επόμενη τησ 

λόξησ του ςυμγβτικού χρόνου, μϋχρι την προςκόμιςη του ςυμγβτικού υλικού, με το ιςχύον κϊθε φορϊ βνώτβτο 

όριο του ποςοςτού του τόκου υπερημερύβσ. [η περύπτωςη βυτό ςυμπληρώνετβι εφόςον προγλϋπετβι η 

χορόγηςη προκβτβγολόσ]. 

Η εύςπρβξη του προςτύμου κβι των τόκων επύ τησ προκβτβγολόσ γύνετβι με πβρβκρϊτηςη βπό το ποςό 

πληρωμόσ του βνβδόχου ό, ςε περύπτωςη βνεπϊρκειβσ ό ϋλλειψησ βυτού, με ιςόποςη κβτϊπτωςη τησ εγγύηςησ 

κβλόσ εκτϋλεςησ κβι προκβτβγολόσ βντύςτοιχβ, εφόςον ο βνϊδοχοσ δεν κβτβθϋςει το βπβιτούμενο ποςό. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρόςτιμο κβι οι τόκοι επιγϊλλοντβι βνβλόγωσ ςε όλβ τβ μϋλη 

τησ ϋνωςησ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων   

Ο βνϊδοχοσ μπορεύ κβτϊ των βποφϊςεων που επιγϊλλουν ςε γϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων των 

ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋβ εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρόνοσ πβρϊδοςησ υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη ςυμγβτικών υλικών – βντικβτϊςτβςη), μϋςβ ςε βνβτρεπτικό προθεςμύβ τριϊντβ (30) ημερών βπό 

την ημερομηνύβ που ϋλβγε γνώςη τησ ςχετικόσ βπόφβςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, βποφβςύζει το βρμόδιο 

βποφβινόμενο όργβνο, ύςτερβ βπό γνωμοδότηςη του προγλεπόμενου ςτην περύπτωςη γ’ τησ πβρβγρϊφου 11 

του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργϊνου. 

Η εν λόγω βπόφβςη δεν επιδϋχετβι προςγολό με ϊλλη οποιβςδόποτε φύςεωσ διοικητικό προςφυγό. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 

6.1.1.Ο βνϊδοχοσ υποχρεούτβι νβ πβρβδώςει τβ υλικϊ ςτισ βποθόκεσ του Νοςοκομεύου τμημβτικϊ κβι βνϊλογβ 

με τισ βνϊγκεσ του  εντόσ πϋντε (5)  εργϊςιμων ημερών βπό την ημερομηνύβ βποςτολόσ πβρβγγελύβσ, με ϋξοδβ, 

ευθύνη κβι μϋριμνβ του προμηθευτό. 

Ο ςυμγβτικόσ χρόνοσ πβρϊδοςησ των υλικών μπορεύ νβ πβρβτεύνετβι, πριν βπό τη λόξη του βρχικού 

ςυμγβτικού χρόνου πβρϊδοςησ, υπό τισ  προώποθϋςεισ του ϊρθρου 206 του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που 

το βύτημβ υπογϊλλετβι βπό τον βνϊδοχο κβι η πβρϊτβςη χορηγεύτβι χωρύσ νβ ςυντρϋχουν λόγοι βνωτϋρβσ γύβσ 

ό ϊλλοι ιδιβιτϋρωσ ςογβρού λόγοι που κβθιςτούν βντικειμενικώσ βδύνβτη την εμπρόθεςμη πβρϊδοςη των 

ςυμγβτικών ειδών επιγϊλλοντβι οι κυρώςεισ του ϊρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εϊν λόξει ο ςυμγβτικόσ χρόνοσ πβρϊδοςησ, χωρύσ νβ υπογληθεύ εγκβύρωσ βύτημβ πβρϊτβςησ ό, εϊν λόξει 

ο πβρβτβθεύσ, κβτϊ τβ βνωτϋρω, χρόνοσ, χωρύσ νβ πβρβδοθεύ το υλικό, ο βνϊδοχοσ κηρύςςετβι ϋκπτωτοσ.  

6.1.3. Ο βνϊδοχοσ υποχρεούτβι νβ ειδοποιεύ την υπηρεςύβ που εκτελεύ την προμόθειβ, την βποθόκη υποδοχόσ 

των υλικών κβι την επιτροπό πβρβλβγόσ, γιβ την ημερομηνύβ που προτύθετβι νβ πβρβδώςει το υλικό, 

τουλϊχιςτον πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ νωρύτερβ. 

Μετϊ βπό κϊθε προςκόμιςη υλικού ςτην βποθόκη υποδοχόσ βυτών, ο βνϊδοχοσ υποχρεούτβι νβ υπογϊλει ςτην 

υπηρεςύβ βποδεικτικό, θεωρημϋνο βπό τον υπεύθυνο τησ βποθόκησ, ςτο οπούο βνβφϋρετβι η ημερομηνύβ 

προςκόμιςησ, το υλικό, η ποςότητβ κβι ο βριθμόσ τησ ςύμγβςησ ςε εκτϋλεςη τησ οπούβσ προςκομύςτηκε. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

6.2.1. H πβρβλβγό των υλικών γύνετβι βπό επιτροπϋσ, πρωτογϊθμιεσ ό κβι δευτερογϊθμιεσ, που ςυγκροτούντβι 

ςύμφωνβ με την πβρ. 11 εδ. γ του ϊρθρου 221 του Ν.4412/16  ςύμφωνβ με τβ οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 208 του ωσ 

ϊνω νόμου. Ο Ανϊδοχοσ, μετϊ βπό πβρβγγελύβ του Νοςοκομεύου, εύνβι υποχρεωμϋνοσ νβ πβρβδύδει το υλικό 

ςτισ βποθόκεσ του Νοςοκομεύου κβτϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ (Δευτϋρβ ϋωσ Πβρβςκευό) κβι ώρεσ (08:00 ϋωσ 

14:00) κβι ςε επεύγουςεσ-ϋκτβκτεσ περιπτώςεισ, εφόςον ειδοποιηθεύ με οποιονδόποτε  τρόπο βπό το 

Νοςοκομεύο, εύνβι υποχρεωμϋνοσ νβ πβρβδώςει το υλικό ςτο Νοςοκομεύο κβι κβτϊ τη διϊρκειβ Αργιών ό/κβι 

βγγβτοκύριβκων. 

Ο μειοδότησ βνϊδοχοσ υποχρεούτβι νβ εγκβτβςτόςει βξιόπιςτο ςύςτημβ λόψησ πβρβγγελιών (κινητό, ςτβθερό 

τηλεφωνύβ, fax, email) γιβ όλεσ τισ ώρεσ κβι ημϋρεσ τησ εγδομϊδβσ. ε περύπτωςη γλϊγησ του δικτύου ό ϊλλησ 

βπρόγλεπτησ κβτϊςτβςησ βδυνβμύβσ λόψησ πβρβγγελύβσ, ο βνϊδοχοσ, με δικό του ευθύνη, οφεύλει νβ 

ενημερώνει ϊμεςβ το Νοςοκομεύο κβι ςτη ςυνϋχειβ νβ μεριμνϊ ομούωσ ϊμεςα γιβ τη λόψη των πβρβγγελιών με 

δικϋσ του ενϋργειεσ (π.χ. με υπϊλληλο του).  

Ο μειοδότησ βνϊδοχοσ οφεύλει νβ προςκομύζει τβ ςυμγβτικϊ εύδη ςτο Νοςοκομεύο, μϋςβ ςτβ χρονικϊ όριβ που 

ορύζοντβι βπό την πβρβγγελύβ. Tβ προςκομιζόμενβ εύδη θβ ςυνοδεύοντβι βπό το/τβ προγλεπόμενο/β 

πβρβςτβτικϊ βποςτολόσ ςτο/ςτβ οπούο θβ βνβγρϊφετβι ευκρινώσ το εύδοσ, η ποςότητβ κβι ότι ϊλλο ςτοιχεύο 

εύνβι βπβρβύτητο. 

Η πβρϊδοςη θβ γύνετβι ςτη διβχεύριςη υλικού, πβρουςύβ  Επιτροπών Πβρβλβγόσ, με μετβφορικό μϋςο του 

Ανβδόχου, χωρύσ κβμύβ επιγϊρυνςη του Νοςοκομεύου.  Κβτϊ την διβδικβςύβ πβρβλβγόσ των υλικών 

διενεργεύτβι ποςοτικόσ κβι ποιοτικόσ ϋλεγχοσ βπό τισ εν λόγω επιτροπϋσ κβι εφόςον το επιθυμεύ μπορεύ νβ 

πβρβςτεύ κβι ο βνϊδοχοσ. ε περύπτωςη βπόρριψησ ςυμγβτικών ειδών κβι βντικβτϊςτβςό τουσ ιςχύον τβ 

οριζόμενβ ςτο ϊρθρο 213 του Ν.4412/16. 

ε περύπτωςη που ο βνϊδοχοσ βδικβιολόγητβ κβθυςτερεύ νβ πβρβδώςει τβ εύδη τησ πβρβγγελύβσ ό πβρβλεύψει 

οριςμϋνβ βπ’ βυτϊ ό πβρβδύδει μικρότερεσ ποςότητεσ των πβρβγγελθϋντων, τότε επιγϊλλοντβι οι 

προγλεπόμενεσ βπό τον Ν.4412/16 κυρώςεισ-πρόςτιμβ κβι επύςησ το Νοςοκομεύο ϋχει το δικβύωμβ νβ βγορϊςει 

τβ εύδη εύτε βπό τον επόμενο μειοδότη που ϋλβγε μϋροσ ςτον διβγωνιςμό, ό με βπ’ ευθεύβσ βνϊθεςη μετϊ βπό 

διβπρβγμϊτευςη, βνϊλογβ με τισ βνϊγκεσ του Νοςοκομεύου, με κβτβλογιςμό ςε γϊροσ Ανβδόχου, τησ τυχόν 

μεγβλύτερησ διβφορϊσ βξύβσ προμόθειβσ του εύδουσ. Η Ανβθϋτουςβ Αρχό διβτηρεύ την ευχϋρειβ νβ ειςπρϊξει τβ 
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πρόςτιμβ εύτε ςε μορφό πβρβκρϊτηςησ βπό πληρωμϋσ, εύτε με πβρβκρϊτηςη βπό τισ εγγυόςεισ κβλόσ 

εκτϋλεςησ. 

ε περύπτωςη επβνειλημμϋνων κβθυςτερόςεων ςτην εκτϋλεςη των υπηρεςιών του Ανβδόχουό πβρϊγβςησ των 

όρων εγγρϊφων τησ ύμγβςησ ό πλημμελούσ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, η Ανβθϋτουςβ Αρχό δύνβτβι νβ 

κηρύξει τον Ανϊδοχο ϋκπτωτο κβι νβ λύςει τη ςύμγβςη βζημύωσ γιβ το Ελληνικό Δημόςιο. ε περύπτωςη 

ϋκπτωςησ κβτβπύπτουν υπϋρ τησ Ανβθϋτουςβσ Αρχόσ οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ κβλόσ εκτϋλεςησ κβι 

υποχρεούτβι ο Ανϊδοχοσ ςε βποκβτϊςτβςη κϊθε ζημύβσ βπό την πβρϊγβςη γιβ την οπούβ επιγλόθηκε η 

ϋκπτωςη. 

Σο κόςτοσ τησ διενϋργειβσ των ελϋγχων γβρύνει τον βνϊδοχο. 

Η επιτροπό πβρβλβγόσ, μετϊ τουσ προγλεπόμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτόκολλβ (μβκροςκοπικό – 

οριςτικό- πβρβλβγόσ του υλικού με πβρβτηρόςεισ –βπόρριψησ  των υλικών) ςύμφωνβ με την πβρ.3 του ϊρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Σβ πρωτόκολλβ που ςυντϊςςοντβι βπό τισ επιτροπϋσ (πρωτογϊθμιεσ – δευτερογϊθμιεσ) κοινοποιούντβι 

υποχρεωτικϊ κβι ςτουσ βνβδόχουσ. 

Τλικϊ που βπορρύφθηκβν ό κρύθηκβν πβρβληπτϋβ με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμγβτικόσ τιμόσ, με γϊςη τουσ ελϋγχουσ 

που πρβγμβτοπούηςε η πρωτογϊθμιβ επιτροπό πβρβλβγόσ, μπορούν νβ πβρβπϋμποντβι γιβ επβνεξϋτβςη ςε 

δευτερογϊθμιβ επιτροπό πβρβλβγόσ ύςτερβ βπό βύτημβ του βνβδόχου ό βυτεπϊγγελτβ ςύμφωνβ με την πβρ. 5 

του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σβ ϋξοδβ γβρύνουν ςε κϊθε περύπτωςη τον βνϊδοχο. 

Επύςησ, εϊν ο τελευτβύοσ διβφωνεύ με τβ βποτελϋςμβτβ των εργβςτηριβκών εξετϊςεων που  διενεργόθηκβν 

βπό πρωτογϊθμιεσ ό δευτερογϊθμιεσ επιτροπϋσ πβρβλβγόσ μπορεύ νβ ζητόςει εγγρϊφωσ εξϋτβςη κβτ΄εφεςη 

των οικεύων βντιδειγμϊτων, μϋςβ ςε βνβτρεπτικό προθεςμύβ εύκοςι (20) ημερών βπό την γνωςτοπούηςη ςε 

βυτόν των βποτελεςμϊτων τησ βρχικόσ εξϋτβςησ,  με τον τρόπο  που περιγρϊφετβι ςτην πβρ. 8 του ϊρθρου 208 

του Ν.4412/16. 

Σο βποτϋλεςμβ  τησ κβτ΄ϋφεςη εξϋτβςησ εύνβι υποχρεωτικό κβι τελεςύδικο κβι γιβ τβ δύο μϋρη. 

Ο βνϊδοχοσ δεν μπορεύ νβ ζητόςει πβρβπομπό ςε δευτερογϊθμιβ επιτροπό πβρβλβγόσ μετϊ τβ βποτελϋςμβτβ 

τησ κβτ΄ϋφεςη εξϋτβςησ. 

6.2.2. Η πβρβλβγό των υλικών κβι η ϋκδοςη των ςχετικών πρωτοκόλλων πβρβλβγόσ όπωσ περιγρϊφηκε 

βνωτϋρω. 

Αν η πβρβλβγό των υλικών κβι η ςύντβξη του ςχετικού πρωτοκόλλου δεν πρβγμβτοποιηθεύ βπό την επιτροπό 

πβρβλβγόσ μϋςβ ςτον οριζόμενο βπό τη ςύμγβςη χρόνο, θεωρεύτβι ότι η πβρβλβγό ςυντελϋςθηκε βυτοδύκβιβ, 

με κϊθε επιφύλβξη των δικβιωμϊτων του Δημοςύου κβι εκδύδετβι προσ τούτο ςχετικό βπόφβςη του βρμοδύου 

βποφβινομϋνου οργϊνου, με γϊςη μόνο το θεωρημϋνο βπό την υπηρεςύβ που πβρβλβμγϊνει τβ υλικϊ 

βποδεικτικό προςκόμιςησ τούτων, ςύμφωνβ δε με την βπόφβςη βυτό η βποθόκη του φορϋβ εκδύδει δελτύο 

ειςβγωγόσ του υλικού κβι εγγρβφόσ του ςτβ γιγλύβ τησ, προκειμϋνου νβ πρβγμβτοποιηθεύ η πληρωμό του 

βνβδόχου. 

Ανεξϊρτητβ βπό την, κβτϊ τβ βνωτϋρω, βυτοδύκβιη πβρβλβγό κβι την πληρωμό του βνβδόχου, 

πρβγμβτοποιούντβι οι προγλεπόμενοι βπό την ςύμγβςη ϋλεγχοι βπό επιτροπό που ςυγκροτεύτβι με βπόφβςη 

του βρμοδύου βποφβινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούβ δεν μπορεύ νβ ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ κβι τβ μϋλη τησ 

επιτροπόσ που δεν πρβγμβτοπούηςε την πβρβλβγό ςτον προγλεπόμενο βπό την ςύμγβςη χρόνο. Η πβρβπϊνω 

επιτροπό πβρβλβγόσ προγβύνει ςε όλεσ τισ διβδικβςύεσ πβρβλβγόσ που προγλϋποντβι βπό την ωσ ϊνω 

πβρϊγρβφο 1 κβι το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 κβι ςυντϊςςει τβ ςχετικϊ πρωτόκολλβ. Οι εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ προκβτβγολόσ κβι κβλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφοντβι πριν βπό την ολοκλόρωςη όλων των 

προγλεπομϋνων βπό τη ςύμγβςη ελϋγχων κβι τη ςύντβξη των ςχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικού όροι ναύλωςησ – αςφϊλιςησ - ανακούνωςησ φόρτωςησ και ποιοτικού ελϋγχου ςτο 

εξωτερικό 

Διβτηρεύτβι γιβ λόγουσ βρύθμηςησ  
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6.4  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 

6.4.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ βπόρριψησ ολόκληρησ ό μϋρουσ τησ ςυμγβτικόσ ποςότητβσ των υλικών, με 

βπόφβςη του βποφβινομϋνου οργϊνου ύςτερβ βπό γνωμοδότηςη του βρμόδιου οργϊνου, μπορεύ νβ εγκρύνετβι 

βντικβτϊςτβςό τησ με ϊλλη, που νβ εύνβι ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ ςύμγβςησ, μϋςβ ςε τβκτό προθεςμύβ που 

ορύζετβι βπό την βπόφβςη βυτό. 

6.4.2. Αν η βντικβτϊςτβςη γύνετβι μετϊ τη λόξη του ςυμγβτικού χρόνου, η προθεςμύβ που ορύζετβι γιβ την 

βντικβτϊςτβςη δεν μπορεύ νβ εύνβι μεγβλύτερη του 1/2 του ςυνολικού ςυμγβτικού χρόνου, ο δε βνϊδοχοσ 

θεωρεύτβι ωσ εκπρόθεςμοσ κβι υπόκειτβι ςε κυρώςεισ λόγω εκπρόθεςμησ πβρϊδοςησ. 

Αν ο βνϊδοχοσ δεν βντικβτβςτόςει τβ υλικϊ που βπορρύφθηκβν μϋςβ ςτην προθεςμύβ που του τϊχθηκε κβι 

εφόςον ϋχει λόξει ο ςυμγβτικόσ χρόνοσ, κηρύςςετβι ϋκπτωτοσ κβι υπόκειτβι ςτισ προγλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

6.4.3. Η επιςτροφό των υλικών που βπορρύφθηκβν γύνετβι ςύμφωνβ με τβ προγλεπόμενβ ςτισ πβρ. 2 κβι 3  του 

ϊρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δεύγματα – Δειγματοληψύα – Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 

Η επιτροπό βξιολόγηςησ ϋχει το δικβύωμβ νβ ζητόςει κβτϊθεςη δειγμϊτων βπό  τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

φορεύσ προκειμϋνου νβ βξιολογόςει τβ προςφερόμενβ υλικϊ κβτϊ το ςτϊδιο βξιολόγηςησ των τεχνικών 

προςφορών. 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Κατϊςταςη των Τπό Προμόθεια Ειδών Για Ένα (1) Έτοσ 

Α.  ΤΛΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ   

      

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 

Ποςότ
ητα ςε 
τεμ. 

Εκτιμώμε
νη τιμό 
χωρύσ 
ΥΠΑ ΥΠΑ 

ύνολο 
χωρύσ ΥΠΑ 

ύνολο με 
ΥΠΑ 

Κωδ. 
Π.Σ 

1 

Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ ςκληρού. Nβ 
διβτύθεντβι βπό 4-7F. Νβ εύνβι διβθϋςιμοι ςε 
όλουσ τουσ τύπουσ κβμπυλότητβσ 
(ςυμπεριλβμγβνομϋνου κβι του τύπου 
Williams). Νβ ϋχουν βκριγό βντβπόκριςη 
ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ. Νβ ϋχουν 
ϊριςτη μνόμη κβι νβ μην κϊμπτοντβι. 

2.000 22,00 13 44.000,00 € 49.720,00 € 24.4.8 

2 

Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ ημύςκληροι. Νβ 
διβτύθεντβι ςε μεγϋθη 4-7FR κβι ςε όλουσ 
τουσ τύπουσ κβμπυλότητβσ. Νβ διβθϋτουν 
μεγϊλο εςωτερικό βυλό (κβμπύλη ροόσ) κβι 
νβ δϋχοντβι εγχύςεισ υψηλών πιϋςεων. Νβ 
ϋχουν μβλβκό βτρβυμβτικό κβι βκτινοςκιερό 
ϊκρο. Νβ εύνβι κβτβςκευβςμϋνοι βπό υλικό 
τϋτοιο, ώςτε νβ μην πβρβμορφώνοντβι  κβτϊ 
την πβρβμονό τουσ ςτο ςώμβ του 
βςθενούσ.Νβ διβθϋτουν ενςωμβτωμϋνο 
μετβλλικό πλϋγμβ, ώςτε νβ 
ϋχουνπεριςτροφικότητβ  κβι 
κβτευθυντικότητβ.Σο βκροφύςιο νβ εύνβι 
εργονομικό κβι νβ μην γλιςτρϊει, ώςτε νβ 
διευκολύνει τουσ χειριςμούσ. 

500 22,00 13 11.000,00 € 12.430,00 € 24.4.8 

3 

Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ μβλβκού. Νβ 
διβτύθεντβι ςε  4-7F.  Νβ διβθϋτουν 
διολιςθητικό επικϊλυψη γιβ μεύωςη των 
τριγών κβι των τρβυμβτιςμών των βγγεύων. 
Νβ διβθϋτουν μετβλλικό πλϋγμβ με διπλό 
επύςτρωςη ςύρμβτοσ γιβ ϊριςτη 
περιςτροφικότητβ κβι κβτευθυντικότητβ. Νβ 
διβθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό βυλό.Νβ 
διβτύθεντβι ςε όλουσ τουσ τύπουσ 
κβμπυλότητβσ,ςυμπεριλβμγβνομϋνου κβι του 
brachialtype γιβ προςϋγγιςη των 
ςτεφβνιβύων βρτηριών βπό τισ βρτηρύεσ του 
ϊνω ϊκρου.     

200 22,00 13 4.400,00 € 4.972,00 € 24.4.8 

4 

Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ (όλβ τβ μεγϋθη) 
γιβ κερκιδικό προςπϋλβςη με ειδικϋσ 
κβμπύλεσ. 

500 22,00 13 11.000,00 € 12.430,00 € 24.4.8 

5 

Διβγνωςτικού  κβθετόρεσ κοιλιογρβφύβσ. Νβ 
διβτύθεντβι ςε διβμϋτρουσ 4-7F, ςε όλουσ τουσ 
τύπουσ κβι ςε διϊφ. μόκη. Νβ διβθϋτουν 
μεγϊλο εςωτερικό βυλό.Νβ βντϋχουν ςε 
υψηλϋσ πιϋςεισ μϋχρι 1200 psi. 

30 4,90 13 147,00 € 166,11 € Δ.Α 

6 

Θηκϊριβ ειςβγωγόσ κβθετόρων χωρύσ 
υδρόφιλη επύςτρωςη, διβφόρων διβμϋτρων 
(βπό 4-8F) κβι μόκουσ 11, 24 κβι 35 cm.  Νβ 
ϋχουν  ικβνοποιητικό βκτινοςκιερότητβ κβι 
ικβνοποιητικό εφβρμογό ςτυλεού. Νβ ϋχουν 
υψηλό δυνβτότητβ εφβρμογόσ, χωρύσ νβ 
τρβυμβτύζουν το βγγεύο. Νβ ϋχουν δβκτύλιο 

400 14,50 24 5.800,00 € 7.192,00 € 24.6.57 
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ςυρρβφόσ ςτο ϊκρο του θηκβριού. Νβ ϋχουν 
εύχρηςτο κλεύδωμβ. Νβ διβτύθεντβι κβι με 
γιδωτό μηχβνιςμό κλειδώμβτοσ γιβ 
ςτβθεροπούηςη των κβθετόρων . Νβ ϋχουν 
κβλό βντβπόκριςη ςτουσ εξωτερικούσ 
χειριςμούσ, κβι νβ εύνβι εύχρηςτβ ςτο 
χειριςμό.     

7 

Θηκϊριβ ειςβγωγόσ κβθετόρων με υδρόφιλη 
επύςτρωςη διβφόρων διβμϋτρων(4-8F) κβι 
διβφόρων μηκών. Νβ ϋχουν βιμοςτβτικό 
γβλγύδβ ςιλικόνησ ςτβυροειδούσ οπόσ. Νβ 
ϋχουν ικβνοποιητικό βκτινοςκιερότητβ κβι 
ικβνοποιητικό εφβρμογό ςτειλεού. Νβ ϋχουν 
υψηλό δυνβτότητβ εφβρμογόσ, νβ εύνβι 
κβτβςκευβςμϋνβ βπό πολυουρεθϊνη κβι νβ 
ϋχουν λιπβντικό επύςτρωςη βπό ςιλικόνη 
(εςωτερικϊ κβι εξωτερικϊ) γιβ νβ μη 
τρβυμβτύζουν το βγγεύο. Νβ ϋχουν δβκτύλιο 
ςυρρβφόσ ςτο ϊκρο του θηκβριού. Νβ ϋχουν 
εύχρηςτο κλεύδωμβ. Νβ ϋχουν κβλό 
βντβπόκριςη ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ 
κβι νβ εύνβι εύχρηςτβ ςτο χειριςμό. 

20 6,98 24 139,60 € 173,10 € Δ.Α 

8 

ύςτημβ ειςβγωγόσ κερκιδικόσ πρόςγβςησ 5 
κβι 6F που νβ περιλβμγϊνει:Θηκϊρι 
βκτινοςκιερό βπό πολυουρεθϊνη με 
βιμοςτβτικό γβλγύδβ μόκουσ 11 εκ με 
διβςτολϋβ Βελόνη πβρβκϋντηςησ 21 Ga κβι 
μόκουσ 3,8cm, Οδηγό ςύρμβ 0,018΄΄  

550 9,89 24 5.439,50 € 6.744,98 € Δ.Α 

9 

Θηκϊριβ βγγειογρβφύβσ-βγγειοπλβςτικόσ γιβ 
κερκιδικό βρτηρύβ. Νβ διβθϋτει γελόνβ  
πβρβκϋντηςησ κβτϊλληλη γιβ πρόςγβςη ςε 
μικρϊ βγγεύβ κβι ςύρμβ, με υδρόφιλη 
επικϊλυψη <0.18’’ με κβλό εφβρμογό ςτο 
ϊκρο του ειςβγωγϋβ. Νβ διβτύθεντβι ςε 
διϊμετρο 4-6 F . Νβ διβτύθεντβι ςε μόκοσ 10-
25 cm. Νβ διβθϋτουν γβλγύδβ ςιλικόνησ με 
κβλό βιμόςτβςη χωρύσ νβ εμποδύζει την 
περιςτροφό κβι προώθηςη του κβθετόρβ. Η 
μετϊπτωςη του ελύτρου του θηκβριού ςτον 
ειςβγωγϋβ νβ εύνβι ομβλό. Νβ διβθϋτουν 
ενςωμβτωμϋνο πβρϊπλευρο ςωληνύςκο με 
ςτρόφιγγβ τριών οδών,Σύπου κϊνουλβσ. 

550 12,65 24 6.957,50 € 8.627,30 € Δ.Α 

10 

Θηκϊριβ ειςβγωγόσ κβθετόρων με μετβλλικό 
πλϋγμβ, διβφόρων διβμϋτρων (5-11F) κβι 
μόκουσ (11-90cm). Νβ ϋχουν ικβνοποιητικό 
βκτινοςκιερότητβ κβι ικβνοποιητικό 
εφβρμογό ςτυλεού. Νβ ϋχουνυψηλό 
δυνβτότητβ εφβρμογόσ, χωρύσ νβ 
τρβυμβτύζουν το βγγεύο. Νβ ϋχουν δβκτύλιο 
ςυρρβφόσ ςτο ϊκρο του θηκβριού. Νβ ϋχουν 
εύχρηςτο κλεύδωμβ. Νβ ϋχουν κβλό 
βντβπόκριςη ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ 
κβι νβ εύνβι εύχρηςτβ ςτο χειριςμό(35cm 130 
τεμ κβι 45 cm 20 τεμ. 

120 67,00 24 8.040,00 € 9.969,60 € Δ.Α 

11 

υςκευϋσ βγγειβκόσ βιμόςτβςησ κολλβγόνου 
με πβρβμονό ξϋνου ςώμβτοσ ςτο βγγεύο. Νβ 
διβτύθεντβι ςε διβμϋτρουσ βπό 6-8F. 

5 125,50 24 627,50 € 778,10 € 24.6.41 

12 

υςκευϋσ βγγειβκόσ βιμόςτβςησχωρύσ 
κολλβγόνο βλλϊ με δυνβτότητβ ςυρρβφόσ 
του βγγεύου. 

20 125,50 24 2.510,00 € 3.112,40 € 24.6.41 
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13 
ύριγγεσ γιβ τον εγχυτό τύπου ACCUTRONHP-
DARMOR με κβθετόρβ βνβρρόφηςησ 

20 10,80 24 216,00 € 267,84 € Δ.Α 

14 

ύςτημβ βπόςυρςησ ξϋνων ςωμϊτων 
διβφόρων μεγεθών βπό το βγγειβκό ςύςτημβ. 1 400,00 24 400,00 € 496,00 € Δ.Α 

15 
Ηλεκτρόδιβ προςωρινόσ γημβτοδότηςησ 
χωρύσ μπβλόνι. 

10 53,00 24 530,00 € 657,20 € Δ.Α 

16 
Ηλεκτρόδιβ προςωρινόσ γημβτοδότηςησ με 
μπβλόνι. 

10 55,00 24 550,00 € 682,00 € Δ.Α 

17 

Κβθετόρεσ SwanGanz ςε μεγϋθη 6-8F με πϋντε 
βυλούσ κβι με δυνβτότητβ μϋτρηςησ τησ 
κβρδιβκόσ πβροχόσ με τη μϋθοδο τησ 
θερμοδιϊλυςησ. 

10 39,49 13 394,90 € 446,24 € Δ.Α 

18 

Κβθετόρεσ μϋτρηςησ τησ πύεςησ ενςφόνωςησ 
των πνευμονικών τριχοειδών, με μπβλόνι, 
βυξημϋνησ ςκληρότητβσ κβι με δυνβτότητβ νβ 
δϋχοντβι ςτον βυλό τουσ  ςύρμβ 0,035’’. 

10 29,00 13 290,00 € 327,70 € Δ.Α 

19 

Μπβλόνιβ ενδοβορτικόσ βντλύβσ με οπτικό ύνβ 
κβι ςύςτημβ διβδερμικόσ ειςβγωγόσ. 2 1.450,00 24 2.900,00 € 3.596,00 € Δ.Α 

20 

Μπβλόνιβ ενδοβορτικόσ βντλύβσ χωρύσ οπτικό 
ύνβ κβι ςύςτημβ διβδερμικόσ ειςβγωγόσ. 1 1.190,00 24 1.190,00 € 1.475,60 € Δ.Α 

 

Β.  ΤΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ   

21 Οδηγού κβθετόρεσ βγγειοπλβςτικόσ 
μβλβκού μεγϊλου εςωτερικού βυλού. Νβ 
διβτύθεντβι ςε μεγϋθη 5-8F. Νβ 
διβτύθεντβι ςε όλουσ τουσ τύπουσ 
κβμπυλότητβσ. Νβ διβθϋτουν ιδιβύτερβ 
μεγϊλο εςωτερικό βυλό. Νβ ϋχουν 
υψηλό οδηγηςιμότητβ κβι 
υποςτηρικτικό ικβνότητβ κβι νβ μη 
δημιουργούν τριγϋσ. Σο υλικό 
κβτβςκευόσ νβ πβρϋχει υψηλό 
βκτινοςκιερότητβ. Νβ διβτύθεντβι με ό 
χωρύσ πλευρικϋσ οπϋσ.                                                                                                                                                             

450 53,00 13 23.850,00 € 26.950,50 € 24.6.55 

22 Οδηγού κβθετόρεσ βγγειοπλβςτικόσ 
ςκληρού.Νβ διβτύθεντβι ςε μεγϋθη 5-8F.  
Νβ διβτύθεντβι ςε όλουσ τουσ τύπουσ 
κβμπυλότητβσ κβι γιβ πρόςγβςη βπό 
την κερκιδικό βρτηρύβ. Νβ διβθϋτουν 
μεγϊλο εςωτερικό βυλό. Νβ ϋχουν 
υψηλό οδηγηςιμότητβ κβι 
υποςτηρικτικό ικβνότητβ κβι νβ μη 
δημιουργούν τριγϋσ. Νβ ϋχουν 
περιςτροφικότητβ 1:1                                                                                          

200 53,00 13 10.600,00 € 11.978,00 € 24.6.55 

23 Κβθετόρεσ που νβ χρηςιμοποιούντβι ςε 
ςυνδυβςμό με οδηγούσ κβθετόρεσ γιβ 
την πρόςγβςη ςε διβκριτϋσ περιοχϋσ 
των ςτεφβνιβύων βγγεύων. Οι κβθετόρεσ 
βυτού διευκολύνουν την τοποθϋτηςη κβι 
την ενβλλβγό οδηγών ςυρμϊτων κβι 
ϊλλων ενδβυλικών ςυςκευών με την 
τεχνικό “mother&child”. Νβ διβθϋτουν 
εύκβμπτο βπώτερο ϊκρο γιβ 
βτρβυμβτικό ενβπόθεςη των οδηγών 
ςυρμϊτων. Νβδιβθϋτει βκτινοςκιερό 

13 465,00 13 6.045,00 € 6.830,85 € Δ.Α 





Γ.Ν. Ιωβννύνων «Γ.Φβτζηκώςτβ» ελύδβ 37 

 

δεύκτη ςε κϊποιβ βπόςτβςη βπό το 
ϊκρο του. Σο ςύςτημβ νβ επιτρϋπει την 
βνϊπτυξό του μϋςω τησ υπϊρχουςβσ 
γβλγύδβσ 

24 Αυτόμβτεσ βιμοςτβτικϋσ γβλγύδεσ. Νβ 
διβθϋτουν μηχβνιςμό κλειδώμβτοσ με 
πύεςη του ϊκρου τησ γβλγύδβσ.  Νβ 
επιτρϋπουν την εύκολη ειςβγωγό κβι 
εξβγωγό των υλικών βγγειοπλβςτικόσ.  
Νβ βποτρϋπουν πλόρωσ την διβφυγό 
βύμβτοσ.  Νβ κβτβτεθεύ δεύγμβ προσ 
βξιολόγηςη των ϊνω χβρβκτηριςτικών.  

450 6,95 24 3.127,50 € 3.878,10 € 24.6.24 

25 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ 
ςτεφβνιβύων βγγεύων (0,014 in) νβ 
διβθϋτουν υδρόφιλη επύςτρωςη ςε 
μόκοσ τουλϊχιςτον  35cm βπό το ϊκρο 
τουσ  γιβ μειωμϋνη βντύςτβςη κβι ομβλό 
μετϊγβςη ςτο ςημεύο τησ γλϊγησ.  Νβ 
διβθϋτουν βκτινοςκιερό δεύκτη γιβ 
ϊριςτη βκτινοορβτότητβ. Νβ διβθϋτουν 
επικϊλυψη PTFE ςτο ςώμβ του 
κβθετόρβ γιβ κβλύτερη  οδηγηςιμότητβ. 
Νβ διβτύθεντβι ςε ποικιλύβ ςκληρότητβσ 
μβλβκϊ, ημύςκληρβ, ςκληρϊ Nβ 
διβτύθεντβι ςε ευθϋβ κβι τύπου J. Νβ 
διβτύθεντβι  κβι ςε μόκη κβι 300cm. 

200 38,00 24 7.600,00 € 9.424,00 € Δ.Α 

26 ύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ χρόνιεσ 
βποφρϊξεισ. Νβ διβθϋτουν υδρόφιλη 
επικϊλυψη ςε όλο τουσ το μόκοσ κβι 
μόκη 190cm κβι 300cm. Νβ ϋχουν 
ςχεδιβςμό του ϊκρου τουσ ώςτε νβ 
πβρϋχουν ύδιβ ςτόριξη βλλϊ βυξημϋνη 
ςκληρότητβ ςτο ϊκρο τουσ. 

30 129,00 24 3.870,00 € 4.798,80 € 24.5.34 

27 ύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ 
επβνβπροςπϋλβςη πλϊγιου κλϊδου 
μετϊ βπό stenting του κύριου κλϊδου. 
Νβ διβθϋτουν υδρόφιλη επικϊλυψη 
ενιβύου ϊξονβ με κωνικό ϊκρο 
ςχεδιβςμϋνο νβ διβτηρεύ την ώθηςη που 
ϋχει βςκόςει ο χρόςτησ ό επικϊλυψη 
βπό ςιλικόνη. Νβ διβ θϋτουν 
βκτινοςκιερό ϊκρο  τουλϊχιςτον 2 cm. 
Νβ διβτύθεντβι ςε 180cm, 182cm, κβι 
300cm. 

40 41,00 24 1.640,00 € 2.033,60 € Δ.Α 

28 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ 
ελικοειδό βγγεύβ. Νβ διβτύθετβι ςε 
μόκοσ 180cm κβι νβ διβθϋτει επικϊλυψη 
PTFE κβι ςιλικόνησ ςτο ςώμβ του 
ςύρμβτοσ ενώ ςτο ϊπω τμόμβ του νβ 
διβθϋτει υδρόφιλη επικϊλυψη. 

300 41,00 24 12.300,00 € 15.252,00 € Δ.Α 

29 ύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ 
ςτενώςεισ υψηλού γβθμού, 
βςγεςτωμϋνεσ ςτενώςεισ κβι χρόνιεσ 
βποφρϊξεισ. Νβ ϋχουν υδρόφιλη 
επικϊλυψη τύπου Μ γιβ μεύωςη των 
τρβυμβτιςμών κβι εύκολη κβθοδόγηςη. 
Νβ διβθϋτουν υπερελβςτικό πυρόνβ. Νβ 
διβθϋτουν επικϊλυψη βπό 
πολυουρεθϊνη κβι βκτινοςκιερό υλικό. .                                                                          

40 90,00 24 3.600,00 € 4.464,00 € Δ.Α 
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30 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ. Νβ 
διβθϋτουν υδρόφιλη επύςτρωςη ςε 
μόκοσ 35cm βπό το ϊκρο τουσ  γιβ 
μειωμϋνη βντύςτβςη κβι ομβλό 
μετϊγβςη ςτο ςημεύο τησ γλϊγησ κβι με 
ϊκρο βπό ελβςτύνη ό ιςοδύνβμο. Νβ 
διβθϋτουν βκτινοςκιερό δεύκτη γιβ 
ϊριςτη βκτινοορβτότητβ. Νβ διβθϋτουν 
επικϊλυψη PTFE ςτο ςώμβ του 
κβθετόρβ γιβ κβλύτερη  οδηγηςιμότητβ. 
Νβ διβτύθεντβι ςε ποικιλύβ ςκληρότητβσ 
μβλβκϊ, ημύςκληρβ, ςκληρϊ Nβ 
διβτύθεντβι ςε ευθϋβ κβι τύπου J. Νβ 
διβτύθεντβι  κβι ςε μόκη κβι 300cm.  

30 65,00 24 1.950,00 € 2.418,00 € 3.6.11 

31 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ 
χρόςη ςε ςτεφβνιύβ κβι περιφερικϊ 
βγγειϊ. Με πυρόνβ βπο βνοξεύδωτο 
βτςϊλι, διβμϋτρου 0.014'',βτρβυμβτικό 
ϊκρο με ελικοειδϋσ μετβλλικόμςπεύρβμβ 
βπό βνοξεύδωτο βτςϊλι με υδρόφιλη 
επύςτρωςη με κβλό βντβποκριςη ςτισ 
εξωτερικϋσ κινόςεισ .Νβ διβτεύθετςβι ςε 
μόκη 190cm κβι 300cm , ςε ευθό κβι 
κυρτό ϊκρο ( τύπου j) κβι με υψηλό 
υποςτηρικτικό ικβνότητβ. κβι διπλού 
ομοβξονικού ςπειρϊμβτοσ.  

50 65,00 24 3.250,00 € 4.030,00 € 3.6.11 

32 ετ ςυςκευόσ φουςκώμβτοσ μιβσ 
χρόςησ τύπου ςκβνδϊλησ. Νβ 
περιλβμγϊνετβι ςυνδετικό με 
περιςτρεφόμενη βιμοςτβτικό γβλγύδβ 
κβι ειςβγωγϋβ ςύρμβτοσ.  Νβ 
διβτύθεντβι ςε τύπουσ μβνόμετρου 20 & 
30ATM. ύριγγβ φουςκώμβτοσ νβ εύνβι 
διβφβνόσ ςε όλη τησ την επιφϊνειβ. Η 
λβγό νβ εύνβι τύπου ςκβνδϊλησ ώςτε η 
βπελευθϋρωςη του εμγόλου νβ εύνβι 
ϊμεςη κβι εύκολη. 

450 22,00 24 9.900,00 € 12.276,00 € 24.6.28 

33 Ενδοβυλικϋσ μετβλλικϋσ προθϋςεισ 
STENT ςτεφβνιβύων βγγεύων, 
τοποθετημϋνβ ςε μπβλόνι χβμηλού 
profile κβι υψηλόσ προωθητικότητβσ με 
επικϊλυψη με ςυνθετικό μόςχευμβ κβι 
ικβνό βκτινοςκιερότητβ.  

1 2.700,00 24 2.700,00 € 3.348,00 € Δ.Α 

34 ΕΣ περιςτροφικόσ βθηρεκτομόσ ςε 
διβςτϊςεισ περιςτροφικόσ ελβύβσ βπό 
1,25mm ϋωσ κβι 2,5mm 

10 1.200,00 13 12.000,00 € 13.560,00 €   

35 Οδηγό ςύρμβ βθηροτόμου 
περιςτροφικόσ ελβύβσ 

10 180,00 24 1.800,00 € 2.232,00 € 24.6.66 

36 Μικροκβθετόρβσ γιβ την διϊνοιξη 
χρόνιων ολικών βποφρϊξεων. Σβ 
τοιχωμβ νβ ϋχει μετβλλικό πλϋγμβ γιβ 
νβ μην τςβκύζει, εςωτερικό επικϊλυψη 
βπό PTFF(teflon)κβι υδρόφυλη 
εξωτερικό επικϊλυψη με εξωτερικό 
διϊμετρο όχι μεγβλύτερη βπό 2.6 F. Νβ 
πβροιςιϊζει προοδευτικό μεύωςη τησ 
εςωτερικόσ κβι εξωτερικόσ διβμϋτρου 
με ϊκρο που νβ μην εύνβι μεγβλύτερο 
βπό 0,6mm. Νβ διβτύθετβι ςε μόκη 
130cm κβι 160cm 

5 630,00 13 3.150,00 € 3.559,50 € Δ.Α 
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37 Κβθετόρεσ βνβρρόφηςησ θρόμγων- Νβ 
εύνβι ςυμγβτού με οδηγό κβθετόρβ 6F -
Νβ εύνβι κβτβςκευβςμϋνοι βπό 
PEBAXΝβ εύνβι τύπου RapidExchange - 
Νβ διβθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό βυλό . 

4 132,00 13 528,00 € 596,64 € 24.6.30 

38 Μηχβνικώσ βποςπώμενβ ςπειρϊμβτβ με 
ινύδιβ κϊ χωρύσ, βπό πλβτύνβ γιβ 
διβδικβςύεσ εμγολιςμού 
βγγειών(0,018''),. Νβ εύνβι ςυμγβτϊ με 
μικροκβθετόρεσ εςωτερικού βυλού  
0.021''  ςε διϊφορβ ςχόμβτβ κβι ςε 
ποικύλιβ μεγεθών κβι διβμϋτρων, κβι ςε 
διβγβθμύςεισ ςκληρότητβσ 

4 298,12 13 1.192,48 € 1.347,50 € 3.7.18 

39 Κβθετόρβσ εμγολιςμού υδρόφιλοσ με 
βκτινοςκιερό ςτύγμβ,. Σο ςώμβ νβ εύνβι 
με τεχνολογύβ ινώδησ, εςωτερικό βυλό 
0.021'', με βντοχό ςε υψηλϋσ πιϋςεισ , 
ςυμγβτού με κβθετόρεσ 0.038''βλλϊ κβι 
με τβ μηχβνικώσ βποςπώμενβ 
ςπειρϊμβτβ του κωδ.42.Νβ διβτειθετβι 
ςε μόκη βπό 105cm  ϋωσ κβι 150cm κβι 
μόκη ϊκρου βπό 10cm  ϋωσ κβι 30cm. 

2 360,00 13 720,00 € 813,60 € 3.3.25 

40 Κβθετόρεσ ενδοςτεφβνιβύβσ 
βπεικόνiςησ με την τεχνολογύβ 
OpticalCoherrenceTomography με το 
ςυνοδό εξοπλιςμό. 

2 2.000,00 13 4.000,00 € 4.520,00 € 24.5.6 

41 Oδηγϊ ςύρμβτβ μϋτρηςησ 
ενδοςτεφβνιβύβσ πύεςησ  FFR-IFR. Νβ 
πβρϋχουν τη δυνβτότητβ μϋτρηςησ 
ςτεφβνιβύβσ εφεδρεύβσ IFR χωρύσ τη 
χρόςη βδενοςύνησ. Πϋρβ βπό τη χρόςη 
τουσ γιβ τη μϋθοδο FFR-IFR, νβ μπορούν 
νβ χρηςιμοποιηθούν κβι  ωσ οδηγϊ 
ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ 

65 545,00 24 35.425,00 € 43.927,00 € 24.6.56 

42 Κβθετόρεσ ενδοβγγειβκού υπερόχου 
ςτεφβνιβύων ηλεκτρονικού τύπου.. Νβ 
εύνβι κβτϊλληλοι γιβ τον εντοπιςμό κβι 
την κβτηγοριοπούηςη τησ 
βθηρωμβτικόσ πλϊκβσ 
(virtualhistology). Νβ πβρϋχουν τη 
δυνβτότητβ ϋγχρωμησ βπεικόνιςησ τησ 
ροόσ του βύμβτοσ.  

6 1.650,00 13 9.900,00 € 11.187,00 € 24.6.46 

Γ.  ΤΛΙΚΟ ΕΤΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΗΗ   

43 

Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειογρβφύβσ .Νβ 
διβτύθεντβι με ϊκρο ευθύ & κυρτό (J) ςε 
μόκoσ 150 cm κβι διβμ. 0.025– 
0.035΄΄Νβ  εύνβι ευϋλικτβ, νβ μη 
προκβλούν τριγό ςτο τούχωμβ των 
βγγεύων κβι νβ ϋχουν βτρβυμβτικό 
ϊκρο.Νβ πβρϋχουν ϋλεγχο 
κβτευθυντικότητβσ κβι 
περιςτροφικότητβσ.Νβ ϋχουν 
δυνβτότητβ ευθειβςμού βπό το 
χρόςτη.Νβ προςφερθούν ξεχωριςτϊ 
ςτισ εξόσ κβτηγορύεσ:1.Με 
ηλεκτροςτβτικό επικϊλυψη Teflon 
5852. Σύπου Bentson  23. Σύπου 

1.200 4,40 24 5.280,00 € 6.547,20 € Δ.Α 
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Amplatz super stiff 3 

44 

Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειογρβφύβσ .Νβ 
διβτύθεντβι με ϊκρο ευθύ & κυρτό (J) ςε 
μόκοσ 260 cm κβι διβμ. 0.025– 
0.035΄΄Νβ  εύνβι ευϋλικτβ, νβ μη 
προκβλούν τριγό ςτο τούχωμβ των 
βγγεύων κβι νβ ϋχουν βτρβυμβτικό 
ϊκρο.Νβ πβρϋχουν ϋλεγχο 
κβτευθυντικότητβσ κβι 
περιςτροφικότητβσ.Νβ ϋχουν 
δυνβτότητβ ευθειβςμού βπό το 
χρόςτη.Νβ προςφερθούν ξεχωριςτϊ 
ςτισ εξόσ κβτηγορύεσ:1.Με 
ηλεκτροςτβτικό επικϊλυψη Teflon 
5852. Σύπου Bentson  23. Σύπου 
Amplatz super stiff 3 

500 7,00 24 3.500,00 € 4.340,00 € Δ.Α 

45 

Τδρόφιλβ οδηγϊ ςύρμβτβ 
βγγειογρβφύβσ  με υδρόφιλη επικϊλυψη 
γιβ την πρβγμβτοπούηςη βγγειογρβφύβσ 
τόςο των ςτεφβνιβύων βρτηριών όςο 
κβι των περιφερικών βγγεύων μβλβκϊ 
κβι ςκληρϊ διβφόρων μηκών κβι 
διβμόρφωςησ τελικού ϊκρου. 

500 19,00 24 9.500,00 € 11.780,00 € 3.6.10 

46 

Βελόνεσ διβδερμικόσ πβρβκϋντηςησ 
βγγεύων χωρύσ ςτυλεό. Νβ διβτύθεντβι 
ςε μεγϋθη διβμϋτρου 18 Ga κβι ςε 
διϊφορβ μόκη. Νβ ϋχουν κβλό 
πρόςγβςη οδηγού ςύρμβτοσ. 

30 1,90 24 57,00 € 70,68 € Δ.Α  

47 Βελόνεσ γιβ κερκιδικό πρόςγβςη  700 2,20 24 1.540,00 € 1.909,60 € Δ.Α 

48 

Αρτηριβκού κβθετόρεσ 20Ga κβι 22Ga με 
ςυρμϊτινο οδηγό κβι γελόνβ 
πβρβκϋντηςησ 

20 8,50 13 170,00 € 192,10 € Δ.Α 

49 

Μορφομετβτροπεύσ (Transducer) μιβσ 
χρόςεωσ που νβ εύνβι ςυμγβτού με το 
Μόνιτορ βπεικόνηςησ DraegerMedical, 
InfinityDelta  κβι νβ διβτύθεντβι ςε 
μονού βυλού . 

700 5,90 24 4.130,00 € 5.121,20 € 17.8.66 

50 

ύριγγεσ χορόγηςησ ςκιβγρβφικού μύβσ 
χρόςησ 12cc, με περιςτρεφόμενη 
ςτρόφιγγβ βςφβλεύβσ  (Luerlock) κβι 
διβγβθμιςμϋνο ϋμγολο με stopper Νβ 
ϋχουν κβλό βντβπόκριςη ςτουσ 
εξωτερικούσ χειριςμούσ κβι νβ εύνβι 
εύχρηςτεσ ςτο χειριςμό. 

1.200 1,51 24 1.812,00 € 2.246,88 € 24.6.29 

51 

Πολύγρυςβ τριπλϊ βριςτερότροφβ με 
ςτρόφιγγβ βςφβλεύβσ (Luerlock) Νβ 
ϋχουν κβλό βντβπόκριςη ςτουσ 
εξωτερικούσ χειριςμούσ, κβι νβ εύνβι 
εύχρηςτεσ ςτο χειριςμό. 

1.200 1,65 24 1.980,00 € 2.455,20 € 24.6.58 

52 Προεκτϊςεισ υψηλών πιϋςεων. 50 0,76 24 38,00 € 47,12 € Δ.Α 

53 

ύςτημβ βιμόςτβςησ κερκιδικόσ 
βρτηρύβσ – βιμοςτβτικό πύεςτρο 
Περιγρβχιόνιο κβτβςκευβςμϋνο βπό 
ειδικϊ επεξεργβςμϋνο πλβςτικό.-Νβ 
διβθϋτει ειδικό ϋνδειξη που οριοθετεύ 
την τοποθϋτηςό του πϊνω ςτο ςημεύο 

1.000 5,30 24 5.300,00 € 6.572,00 € Δ.Α 
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κβθετηριβςμού τησ κερκιδικόσ 
βρτηρύβσ- Νβ πβρϋχει ελεγχόμενη πύεςη 
ςτην κερκιδικό βρτηρύβ χωρύσ νβ 
επηρεϊζετβι η ροό του βύμβτοσ ςτην 
ωλϋνιβ βρτηρύβ. 

54 
Προεκτϊςεισ χβμηλών πιϋςεων βπό 
100cm εωσ 180 cm 

3.200 0,49 24 1.568,00 € 1.944,32 € Δ.Α 

 

Δ.  ΕΙΔΗΙΜΑΣΙΜΟΤ    

 

Κϊλλυμβ λυχνύβσ γιβ τον βγγειογρϊφο 
ARTISZEESIEMENS  ςτρογγυλό 
διβςτϊςεισ περύπου 70Φ50cm 

800 0,77 24 612,80 € 759,87 € Δ.Α 

56 

Κϊλλυμβ  προπετϊςμβτοσ γιβ τον 
βγγειογρϊφο  ARTISZEESIEMENS 
διβςτϊςεισ περύπου 100Φ100cm 

800 0,92 24 732,80 € 908,67 € Δ.Α 

57 Κβλύμμβτβ λβγόσ χειρουργεύου 50 0,86 24 42,80 € 53,07 € Δ.Α 

58 

ετ ιμβτιςμού κβι υλικών γιβ 
βγγειογρβφύβ μιβσ χρόςησ  νβ περιϋχει : 
1 χειρουργικό κϊλυμμβ τρβπεζύου 
150Φ300 cm (+- 10cm) περύπου, 
βδιϊγροχο, ενιςχυμϋνο, nonwoven, 
βπορροφητικό. 
- 1 ςεντόνι βγγειογρβφύβσ 220Φ320  
μηριβύβσ κβι κερκιδικόσ προςπϋλβςησ, 
βδιϊγροχο κβι ενιςχυμϋνο με ςυνημμϋνο 
διβφβνϋσ ςε όλο το ύψοσ τησ μιβσ 
πλευρϊσ. 
- 2χερουργικϋσ χειροπετςϋτεσ 40Φ40cm 
(+- 10cm) μιβσ χρόςεωσ. 
-2 χειρουργικϋσ μπλούζεσ ενιςχυμϋνεσ 
μπροςτϊ με μβνςϋτβ μϋγεθοσ L ό XL 
-1 κϊλυμμβ μηχβνόμβτοσ διβτϊςεων 
80χ110cm (+- 10cm) 
-1 κϊλυμμβ μηχβνόμβτοσ κυλινδρικό 
διβςτϊςεων 70Φ70cm (+- 10cm) 
-10 γϊζεσ 12ply διβςτϊςεων 20Φ10cm 
-1 πλβςτικό λβγό κβθβριςμού 
- 1 μπολ 250ml μιβσ χρόςεωσ 
- 1 μπολ 500ml  μιβσ χρόςεωσ 
-1 μπολ 1000ml μιβσ χρόςεωσ 
- 1νυςτϋρι με λβγό Νο 11 
Σο ςετ νβ εύνβι βποςτειρωμϋνο μιβσ 
χρόςεωσ, βποςτειρωμϋνο κβι βτομικό 
γιβ κϊθε βςθενό. 

800 14,95 24 11.960,00 € 14.830,40 € ΔΑ 

59 

Αποςτειρωμϋνβ ςεντόνιβ μιβσ χρόςησ 
με οπϋσ ςτισ μηρογουγωνικϋσ περιοχϋσ  
κβι ςτισ κερκιδικϋσ βρτηρύεσ γιβ 
βγγειογρβφύβ, διβςτϊςεων 150x300cm 
με διβφβνϋσ φιλμ 

1.000 4,87 24 4.870,00 € 6.038,80 € Δ.Α 

υνολικό βξύβ χωρύσ ΥΠΑ 

 

318.773,38€ 

  υνολικό βξύβ με ΥΠΑ 379.506,38 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Υύλλο ςυμμόρφωςησ– Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

το πβρόν φύλλο ςυμμόρφωςησ όλβ τβ βνβγρβφόμενβ νβ βποδεικνύοντβι με πβρβπομπϋσ ςτβ επύςημβ φυλλϊδιβ ό 
με επύςημεσ γεγβιώςεισ του κβτβςκευβςτικού ούκου, γιβ ότι δεν βνβγρϊφετβι ςτβ επύςημβ φυλλϊδιβ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.  ΤΛΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ   

1 Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ ςκληρού. Nβ διβτύθεντβι 
βπό 4-7F. Νβ εύνβι διβθϋςιμοι ςε όλουσ τουσ τύπουσ 
κβμπυλότητβσ (ςυμπεριλβμγβνομϋνου κβι του τύπου 
Williams). Νβ ϋχουν βκριγό βντβπόκριςη ςτουσ 
εξωτερικούσ χειριςμούσ. Νβ ϋχουν ϊριςτη μνόμη κβι 
νβ μην κϊμπτοντβι. 

   

2 Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ ημύςκληροι. Νβ 
διβτύθεντβι ςε μεγϋθη 4-7FR κβι ςε όλουσ τουσ 
τύπουσ κβμπυλότητβσ. Νβ διβθϋτουν μεγϊλο 
εςωτερικό βυλό (κβμπύλη ροόσ) κβι νβ δϋχοντβι 
εγχύςεισ υψηλών πιϋςεων. Νβ ϋχουν μβλβκό 
βτρβυμβτικό κβι βκτινοςκιερό ϊκρο. Νβ εύνβι 
κβτβςκευβςμϋνοι βπό υλικό τϋτοιο, ώςτε νβ μην 
πβρβμορφώνοντβι  κβτϊ την πβρβμονό τουσ ςτο 
ςώμβ του βςθενούσ.Νβ διβθϋτουν ενςωμβτωμϋνο 
μετβλλικό πλϋγμβ, ώςτε νβ ϋχουνπεριςτροφικότητβ  
κβι κβτευθυντικότητβ.Σο βκροφύςιο νβ εύνβι 
εργονομικό κβι νβ μην γλιςτρϊει, ώςτε νβ διευκολύνει 
τουσ χειριςμούσ. 

   

3 Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ μβλβκού. Νβ διβτύθεντβι 
ςε  4-7F.  Νβ διβθϋτουν διολιςθητικό επικϊλυψη γιβ 
μεύωςη των τριγών κβι των τρβυμβτιςμών των 
βγγεύων. Νβ διβθϋτουν μετβλλικό πλϋγμβ με διπλό 
επύςτρωςη ςύρμβτοσ γιβ ϊριςτη περιςτροφικότητβ 
κβι κβτευθυντικότητβ. Νβ διβθϋτουν μεγϊλο 
εςωτερικό βυλό.Νβ διβτύθεντβι ςε όλουσ τουσ τύπουσ 
κβμπυλότητβσ,ςυμπεριλβμγβνομϋνου κβι του 
brachialtype γιβ προςϋγγιςη των ςτεφβνιβύων 
βρτηριών βπό τισ βρτηρύεσ του ϊνω ϊκρου.    

   

4 Κβθετόρεσ ςτεφβνιογρβφύβσ (όλβ τβ μεγϋθη) γιβ 
κερκιδικό προςπϋλβςη με ειδικϋσ κβμπύλεσ 

   

5 Διβγνωςτικού  κβθετόρεσ κοιλιογρβφύβσ. Νβ 
διβτύθεντβι ςε διβμϋτρουσ 4-7F, ςε όλουσ τουσ τύπουσ 
κβι ςε διϊφ. μόκη. Νβ διβθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό 
βυλό.Νβ βντϋχουν ςε υψηλϋσ πιϋςεισ μϋχρι 1200 psi 

   

6 Θηκϊριβ ειςβγωγόσ κβθετόρων χωρύσ υδρόφιλη 
επύςτρωςη, διβφόρων διβμϋτρων (βπό 4-8F) κβι 
μόκουσ 11, 24 κβι 35 cm.  Νβ ϋχουν  ικβνοποιητικό 
βκτινοςκιερότητβ κβι ικβνοποιητικό εφβρμογό 
ςτυλεού. Νβ ϋχουν υψηλό δυνβτότητβ εφβρμογόσ, 
χωρύσ νβ τρβυμβτύζουν το βγγεύο. Νβ ϋχουν δβκτύλιο 
ςυρρβφόσ ςτο ϊκρο του θηκβριού. Νβ ϋχουν 
εύχρηςτο κλεύδωμβ. Νβ διβτύθεντβι κβι με γιδωτό 
μηχβνιςμό κλειδώμβτοσ γιβ ςτβθεροπούηςη των 
κβθετόρων . Νβ ϋχουν κβλό βντβπόκριςη ςτουσ 
εξωτερικούσ χειριςμούσ, κβι νβ εύνβι εύχρηςτβ ςτο 
χειριςμό 

   

7 Θηκϊριβ ειςβγωγόσ κβθετόρων με υδρόφιλη 
επύςτρωςη διβφόρων διβμϋτρων(4-8F) κβι διβφόρων 
μηκών. Νβ ϋχουν βιμοςτβτικό γβλγύδβ ςιλικόνησ 
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ςτβυροειδούσ οπόσ. Νβ ϋχουν ικβνοποιητικό 
βκτινοςκιερότητβ κβι ικβνοποιητικό εφβρμογό 
ςτειλεού. Νβ ϋχουν υψηλό δυνβτότητβ εφβρμογόσ, νβ 
εύνβι κβτβςκευβςμϋνβ βπό πολυουρεθϊνη κβι νβ 
ϋχουν λιπβντικό επύςτρωςη βπό ςιλικόνη (εςωτερικϊ 
κβι εξωτερικϊ) γιβ νβ μη τρβυμβτύζουν το βγγεύο. Νβ 
ϋχουν δβκτύλιο ςυρρβφόσ ςτο ϊκρο του θηκβριού. Νβ 
ϋχουν εύχρηςτο κλεύδωμβ. Νβ ϋχουν κβλό 
βντβπόκριςη ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ κβι νβ 
εύνβι εύχρηςτβ ςτο χειριςμό 

8 ύςτημβ ειςβγωγόσ κερκιδικόσ πρόςγβςησ 5 κβι 6F 
που νβ περιλβμγϊνει:Θηκϊρι βκτινοςκιερό βπό 
πολυουρεθϊνη με βιμοςτβτικό γβλγύδβ μόκουσ 11 εκ 
με διβςτολϋβ Βελόνη πβρβκϋντηςησ 21 Ga κβι μόκουσ 
3,8cm, Οδηγό ςύρμβ 0,018΄΄ 

   

9 Θηκϊριβ βγγειογρβφύβσ-βγγειοπλβςτικόσ γιβ 
κερκιδικό βρτηρύβ. Νβ διβθϋτει γελόνβ  
πβρβκϋντηςησ κβτϊλληλη γιβ πρόςγβςη ςε μικρϊ 
βγγεύβ κβι ςύρμβ, με υδρόφιλη επικϊλυψη <0.18’’ με 
κβλό εφβρμογό ςτο ϊκρο του ειςβγωγϋβ. Νβ 
διβτύθεντβι ςε διϊμετρο 4-6 F . Νβ διβτύθεντβι ςε 
μόκοσ 10-25 cm. Νβ διβθϋτουν γβλγύδβ ςιλικόνησ με 
κβλό βιμόςτβςη χωρύσ νβ εμποδύζει την περιςτροφό 
κβι προώθηςη του κβθετόρβ. Η μετϊπτωςη του 
ελύτρου του θηκβριού ςτον ειςβγωγϋβ νβ εύνβι 
ομβλό. Νβ διβθϋτουν ενςωμβτωμϋνο πβρϊπλευρο 
ςωληνύςκο με ςτρόφιγγβ τριών οδών,Σύπου 
κϊνουλβσ 

   

10 Θηκϊριβ ειςβγωγόσ κβθετόρων με μετβλλικό πλϋγμβ, 
διβφόρων διβμϋτρων (5-11F) κβι μόκουσ (11-90cm). 
Νβ ϋχουν ικβνοποιητικό βκτινοςκιερότητβ κβι 
ικβνοποιητικό εφβρμογό ςτυλεού. Νβ ϋχουνυψηλό 
δυνβτότητβ εφβρμογόσ, χωρύσ νβ τρβυμβτύζουν το 
βγγεύο. Νβ ϋχουν δβκτύλιο ςυρρβφόσ ςτο ϊκρο του 
θηκβριού. Νβ ϋχουν εύχρηςτο κλεύδωμβ. Νβ ϋχουν 
κβλό βντβπόκριςη ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ κβι 
νβ εύνβι εύχρηςτβ ςτο χειριςμό(35cm 130 τεμ κβι 45 
cm 20 τεμ 

   

11 υςκευϋσ βγγειβκόσ βιμόςτβςησ κολλβγόνου με 
πβρβμονό ξϋνου ςώμβτοσ ςτο βγγεύο. Νβ διβτύθεντβι 
ςε διβμϋτρουσ βπό 6-8F. 

   

12 υςκευϋσ βγγειβκόσ βιμόςτβςησχωρύσ κολλβγόνο 
βλλϊ με δυνβτότητβ ςυρρβφόσ του βγγεύου 

   

13 ύριγγεσ γιβ τον εγχυτό τύπου ACCUTRONHP-
DARMOR με κβθετόρβ βνβρρόφηςησ 

   

14 ύςτημβ βπόςυρςησ ξϋνων ςωμϊτων διβφόρων 
μεγεθών βπό το βγγειβκό ςύςτημβ 

   

15 Ηλεκτρόδιβ προςωρινόσ γημβτοδότηςησ χωρύσ 
μπβλόνι. 

   

16 Ηλεκτρόδιβ προςωρινόσ γημβτοδότηςησ με μπβλόνι.    

17 Κβθετόρεσ SwanGanz ςε μεγϋθη 6-8F με πϋντε βυλούσ 
κβι με δυνβτότητβ μϋτρηςησ τησ κβρδιβκόσ πβροχόσ 
με τη μϋθοδο τησ θερμοδιϊλυςησ. 

   

18 Κβθετόρεσ μϋτρηςησ τησ πύεςησ ενςφόνωςησ των 
πνευμονικών τριχοειδών, με μπβλόνι, βυξημϋνησ 
ςκληρότητβσ κβι με δυνβτότητβ νβ δϋχοντβι ςτον 
βυλό τουσ  ςύρμβ 0,035’’. 
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19 Μπβλόνιβ ενδοβορτικόσ βντλύβσ με οπτικό ύνβ κβι 
ςύςτημβ διβδερμικόσ ειςβγωγόσ. 

   

20 Μπβλόνιβ ενδοβορτικόσ βντλύβσ χωρύσ οπτικό ύνβ κβι 
ςύςτημβ διβδερμικόσ ειςβγωγόσ. 

   

Β.  ΤΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ   

21 Οδηγού κβθετόρεσ βγγειοπλβςτικόσ μβλβκού μεγϊλου 
εςωτερικού βυλού. Νβ διβτύθεντβι ςε μεγϋθη 5-8F. Νβ 
διβτύθεντβι ςε όλουσ τουσ τύπουσ κβμπυλότητβσ. Νβ 
διβθϋτουν ιδιβύτερβ μεγϊλο εςωτερικό βυλό. Νβ 
ϋχουν υψηλό οδηγηςιμότητβ κβι υποςτηρικτικό 
ικβνότητβ κβι νβ μη δημιουργούν τριγϋσ. Σο υλικό 
κβτβςκευόσ νβ πβρϋχει υψηλό βκτινοςκιερότητβ. Νβ 
διβτύθεντβι με ό χωρύσ πλευρικϋσ οπϋσ.                                                                                                                                                             

   

22 Οδηγού κβθετόρεσ βγγειοπλβςτικόσ ςκληρού.Νβ 
διβτύθεντβι ςε μεγϋθη 5-8F.  Νβ διβτύθεντβι ςε όλουσ 
τουσ τύπουσ κβμπυλότητβσ κβι γιβ πρόςγβςη βπό 
την κερκιδικό βρτηρύβ. Νβ διβθϋτουν μεγϊλο 
εςωτερικό βυλό. Νβ ϋχουν υψηλό οδηγηςιμότητβ κβι 
υποςτηρικτικό ικβνότητβ κβι νβ μη δημιουργούν 
τριγϋσ. Νβ ϋχουν περιςτροφικότητβ 1:1                                                                                          

   

23 Κβθετόρεσ που νβ χρηςιμοποιούντβι ςε ςυνδυβςμό 
με οδηγούσ κβθετόρεσ γιβ την πρόςγβςη ςε διβκριτϋσ 
περιοχϋσ των ςτεφβνιβύων βγγεύων. Οι κβθετόρεσ 
βυτού διευκολύνουν την τοποθϋτηςη κβι την 
ενβλλβγό οδηγών ςυρμϊτων κβι ϊλλων ενδβυλικών 
ςυςκευών με την τεχνικό “mother&child”. Νβ 
διβθϋτουν εύκβμπτο βπώτερο ϊκρο γιβ βτρβυμβτικό 
ενβπόθεςη των οδηγών ςυρμϊτων. Νβδιβθϋτει 
βκτινοςκιερό δεύκτη ςε κϊποιβ βπόςτβςη βπό το 
ϊκρο του. Σο ςύςτημβ νβ επιτρϋπει την βνϊπτυξό του 
μϋςω τησ υπϊρχουςβσ γβλγύδβσ 

   

24 Αυτόμβτεσ βιμοςτβτικϋσ γβλγύδεσ. Νβ διβθϋτουν 
μηχβνιςμό κλειδώμβτοσ με πύεςη του ϊκρου τησ 
γβλγύδβσ.  Νβ επιτρϋπουν την εύκολη ειςβγωγό κβι 
εξβγωγό των υλικών βγγειοπλβςτικόσ.  Νβ 
βποτρϋπουν πλόρωσ την διβφυγό βύμβτοσ.  Νβ 
κβτβτεθεύ δεύγμβ προσ βξιολόγηςη των ϊνω 
χβρβκτηριςτικών.  

   

25 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ ςτεφβνιβύων 
βγγεύων (0,014 in) νβ διβθϋτουν υδρόφιλη 
επύςτρωςη ςε μόκοσ τουλϊχιςτον  35cm βπό το ϊκρο 
τουσ  γιβ μειωμϋνη βντύςτβςη κβι ομβλό μετϊγβςη 
ςτο ςημεύο τησ γλϊγησ.  Νβ διβθϋτουν βκτινοςκιερό 
δεύκτη γιβ ϊριςτη βκτινοορβτότητβ. Νβ διβθϋτουν 
επικϊλυψη PTFE ςτο ςώμβ του κβθετόρβ γιβ 
κβλύτερη  οδηγηςιμότητβ. Νβ διβτύθεντβι ςε ποικιλύβ 
ςκληρότητβσ μβλβκϊ, ημύςκληρβ, ςκληρϊ Nβ 
διβτύθεντβι ςε ευθϋβ κβι τύπου J. Νβ διβτύθεντβι  κβι 
ςε μόκη κβι 300cm. 

   

26 ύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ χρόνιεσ βποφρϊξεισ. 
Νβ διβθϋτουν υδρόφιλη επικϊλυψη ςε όλο τουσ το 
μόκοσ κβι μόκη 190cm κβι 300cm. Νβ ϋχουν 
ςχεδιβςμό του ϊκρου τουσ ώςτε νβ πβρϋχουν ύδιβ 
ςτόριξη βλλϊ βυξημϋνη ςκληρότητβ ςτο ϊκρο τουσ. 

   

27 ύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ επβνβπροςπϋλβςη 
πλϊγιου κλϊδου μετϊ βπό stenting του κύριου 
κλϊδου. Νβ διβθϋτουν υδρόφιλη επικϊλυψη ενιβύου 
ϊξονβ με κωνικό ϊκρο ςχεδιβςμϋνο νβ διβτηρεύ την 
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ώθηςη που ϋχει βςκόςει ο χρόςτησ ό επικϊλυψη βπό 
ςιλικόνη. Νβ διβ θϋτουν βκτινοςκιερό ϊκρο  
τουλϊχιςτον 2 cm. Νβ διβτύθεντβι ςε 180cm, 182cm, 
κβι 300cm. 

28 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ ελικοειδό 
βγγεύβ. Νβ διβτύθετβι ςε μόκοσ 180cm κβι νβ διβθϋτει 
επικϊλυψη PTFE κβι ςιλικόνησ ςτο ςώμβ του 
ςύρμβτοσ ενώ ςτο ϊπω τμόμβ του νβ διβθϋτει 
υδρόφιλη επικϊλυψη. 

   

29 ύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ ςτενώςεισ υψηλού 
γβθμού, βςγεςτωμϋνεσ ςτενώςεισ κβι χρόνιεσ 
βποφρϊξεισ. Νβ ϋχουν υδρόφιλη επικϊλυψη τύπου Μ 
γιβ μεύωςη των τρβυμβτιςμών κβι εύκολη 
κβθοδόγηςη. Νβ διβθϋτουν υπερελβςτικό πυρόνβ. Νβ 
διβθϋτουν επικϊλυψη βπό πολυουρεθϊνη κβι 
βκτινοςκιερό υλικό. .                                                                          

   

30 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ. Νβ διβθϋτουν 
υδρόφιλη επύςτρωςη ςε μόκοσ 35cm βπό το ϊκρο 
τουσ  γιβ μειωμϋνη βντύςτβςη κβι ομβλό μετϊγβςη 
ςτο ςημεύο τησ γλϊγησ κβι με ϊκρο βπό ελβςτύνη ό 
ιςοδύνβμο. Νβ διβθϋτουν βκτινοςκιερό δεύκτη γιβ 
ϊριςτη βκτινοορβτότητβ. Νβ διβθϋτουν επικϊλυψη 
PTFE ςτο ςώμβ του κβθετόρβ γιβ κβλύτερη  
οδηγηςιμότητβ. Νβ διβτύθεντβι ςε ποικιλύβ 
ςκληρότητβσ μβλβκϊ, ημύςκληρβ, ςκληρϊ Nβ 
διβτύθεντβι ςε ευθϋβ κβι τύπου J. Νβ διβτύθεντβι  κβι 
ςε μόκη κβι 300cm.  

   

31 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ γιβ χρόςη ςε 
ςτεφβνιύβ κβι περιφερικϊ βγγειϊ. Με πυρόνβ βπο 
βνοξεύδωτο βτςϊλι, διβμϋτρου 0.014'',βτρβυμβτικό 
ϊκρο με ελικοειδϋσ μετβλλικόμςπεύρβμβ βπό 
βνοξεύδωτο βτςϊλι με υδρόφιλη επύςτρωςη με κβλό 
βντβποκριςη ςτισ εξωτερικϋσ κινόςεισ .Νβ 
διβτεύθετςβι ςε μόκη 190cm κβι 300cm , ςε ευθό κβι 
κυρτό ϊκρο ( τύπου j) κβι με υψηλό υποςτηρικτικό 
ικβνότητβ. κβι διπλού ομοβξονικού ςπειρϊμβτοσ.  

   

32 ετ ςυςκευόσ φουςκώμβτοσ μιβσ χρόςησ τύπου 
ςκβνδϊλησ. Νβ περιλβμγϊνετβι ςυνδετικό με 
περιςτρεφόμενη βιμοςτβτικό γβλγύδβ κβι ειςβγωγϋβ 
ςύρμβτοσ.  Νβ διβτύθεντβι ςε τύπουσ μβνόμετρου 20 
& 30ATM. ύριγγβ φουςκώμβτοσ νβ εύνβι διβφβνόσ 
ςε όλη τησ την επιφϊνειβ. Η λβγό νβ εύνβι τύπου 
ςκβνδϊλησ ώςτε η βπελευθϋρωςη του εμγόλου νβ 
εύνβι ϊμεςη κβι εύκολη. 

   

33 Ενδοβυλικϋσ μετβλλικϋσ προθϋςεισ STENT 
ςτεφβνιβύων βγγεύων, τοποθετημϋνβ ςε μπβλόνι 
χβμηλού profile κβι υψηλόσ προωθητικότητβσ με 
επικϊλυψη με ςυνθετικό μόςχευμβ κβι ικβνό 
βκτινοςκιερότητβ.  

   

34 ΕΣ περιςτροφικόσ βθηρεκτομόσ ςε διβςτϊςεισ 
περιςτροφικόσ ελβύβσ βπό 1,25mm ϋωσ κβι 2,5mm 

   

35 Οδηγό ςύρμβ βθηροτόμου περιςτροφικόσ ελβύβσ    

36 Μικροκβθετόρβσ γιβ την διϊνοιξη χρόνιων ολικών 
βποφρϊξεων. Σβ τοιχωμβ νβ ϋχει μετβλλικό πλϋγμβ 
γιβ νβ μην τςβκύζει, εςωτερικό επικϊλυψη βπό 
PTFF(teflon)κβι υδρόφυλη εξωτερικό επικϊλυψη με 
εξωτερικό διϊμετρο όχι μεγβλύτερη βπό 2.6 F. Νβ 
πβροιςιϊζει προοδευτικό μεύωςη τησ εςωτερικόσ κβι 
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εξωτερικόσ διβμϋτρου με ϊκρο που νβ μην εύνβι 
μεγβλύτερο βπό 0,6mm. Νβ διβτύθετβι ςε μόκη 
130cm κβι 160cm 

37 Κβθετόρεσ βνβρρόφηςησ θρόμγων- Νβ εύνβι 
ςυμγβτού με οδηγό κβθετόρβ 6F -Νβ εύνβι 
κβτβςκευβςμϋνοι βπό PEBAXΝβ εύνβι τύπου 
RapidExchange - Νβ διβθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό 
βυλό . 

   

38 Μηχβνικώσ βποςπώμενβ ςπειρϊμβτβ με ινύδιβ κϊ 
χωρύσ, βπό πλβτύνβ γιβ διβδικβςύεσ εμγολιςμού 
βγγειών(0,018''),. Νβ εύνβι ςυμγβτϊ με 
μικροκβθετόρεσ εςωτερικού βυλού  0.021''  ςε 
διϊφορβ ςχόμβτβ κβι ςε ποικύλιβ μεγεθών κβι 
διβμϋτρων, κβι ςε διβγβθμύςεισ ςκληρότητβσ 

   

39 Κβθετόρβσ εμγολιςμού υδρόφιλοσ με βκτινοςκιερό 
ςτύγμβ,. Σο ςώμβ νβ εύνβι με τεχνολογύβ ινώδησ, 
εςωτερικό βυλό 0.021'', με βντοχό ςε υψηλϋσ πιϋςεισ , 
ςυμγβτού με κβθετόρεσ 0.038''βλλϊ κβι με τβ 
μηχβνικώσ βποςπώμενβ ςπειρϊμβτβ του κωδ.42.Νβ 
διβτειθετβι ςε μόκη βπό 105cm  ϋωσ κβι 150cm κβι 
μόκη ϊκρου βπό 10cm  ϋωσ κβι 30cm. 

   

40 Κβθετόρεσ ενδοςτεφβνιβύβσ βπεικόνiςησ με την 
τεχνολογύβ OpticalCoherrenceTomography με το 
ςυνοδό εξοπλιςμό. 

   

41 Oδηγϊ ςύρμβτβ μϋτρηςησ ενδοςτεφβνιβύβσ πύεςησ  
FFR-IFR. Νβ πβρϋχουν τη δυνβτότητβ μϋτρηςησ 
ςτεφβνιβύβσ εφεδρεύβσ IFR χωρύσ τη χρόςη 
βδενοςύνησ. Πϋρβ βπό τη χρόςη τουσ γιβ τη μϋθοδο 
FFR-IFR, νβ μπορούν νβ χρηςιμοποιηθούν κβι  ωσ 
οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειοπλβςτικόσ 

   

42 Κβθετόρεσ ενδοβγγειβκού υπερόχου ςτεφβνιβύων 
ηλεκτρονικού τύπου.. Νβ εύνβι κβτϊλληλοι γιβ τον 
εντοπιςμό κβι την κβτηγοριοπούηςη τησ 
βθηρωμβτικόσ πλϊκβσ (virtualhistology). Νβ 
πβρϋχουν τη δυνβτότητβ ϋγχρωμησ βπεικόνιςησ τησ 
ροόσ του βύμβτοσ.  

   

Γ.  ΤΛΙΚΟ ΕΤΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΗΗ   

43 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειογρβφύβσ .Νβ διβτύθεντβι με 
ϊκρο ευθύ & κυρτό (J) ςε μόκoσ 150 cm κβι διβμ. 
0.025– 0.035΄΄Νβ  εύνβι ευϋλικτβ, νβ μη προκβλούν 
τριγό ςτο τούχωμβ των βγγεύων κβι νβ ϋχουν 
βτρβυμβτικό ϊκρο.Νβ πβρϋχουν ϋλεγχο 
κβτευθυντικότητβσ κβι περιςτροφικότητβσ.Νβ ϋχουν 
δυνβτότητβ ευθειβςμού βπό το χρόςτη.Νβ 
προςφερθούν ξεχωριςτϊ ςτισ εξόσ κβτηγορύεσ:1.Με 
ηλεκτροςτβτικό επικϊλυψη Teflon 5852. Σύπου 
Bentson  23. Σύπου Amplatz super stiff 3 

   

44 Οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειογρβφύβσ .Νβ διβτύθεντβι με 
ϊκρο ευθύ & κυρτό (J) ςε μόκοσ 260 cm κβι διβμ. 
0.025– 0.035΄΄Νβ  εύνβι ευϋλικτβ, νβ μη προκβλούν 
τριγό ςτο τούχωμβ των βγγεύων κβι νβ ϋχουν 
βτρβυμβτικό ϊκρο.Νβ πβρϋχουν ϋλεγχο 
κβτευθυντικότητβσ κβι περιςτροφικότητβσ.Νβ ϋχουν 
δυνβτότητβ ευθειβςμού βπό το χρόςτη.Νβ 
προςφερθούν ξεχωριςτϊ ςτισ εξόσ κβτηγορύεσ:1.Με 
ηλεκτροςτβτικό επικϊλυψη Teflon 5852. Σύπου 
Bentson  23. Σύπου Amplatz super stiff 3 
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45 Τδρόφιλβ οδηγϊ ςύρμβτβ βγγειογρβφύβσ  με 
υδρόφιλη επικϊλυψη γιβ την πρβγμβτοπούηςη 
βγγειογρβφύβσ τόςο των ςτεφβνιβύων βρτηριών όςο 
κβι των περιφερικών βγγεύων μβλβκϊ κβι ςκληρϊ 
διβφόρων μηκών κβι διβμόρφωςησ τελικού ϊκρου. 

   

46 Βελόνεσ διβδερμικόσ πβρβκϋντηςησ βγγεύων χωρύσ 
ςτυλεό. Νβ διβτύθεντβι ςε μεγϋθη διβμϋτρου 18 Ga 
κβι ςε διϊφορβ μόκη. Νβ ϋχουν κβλό πρόςγβςη 
οδηγού ςύρμβτοσ. 

   

47 Βελόνεσ γιβ κερκιδικό πρόςγβςη     

48 Αρτηριβκού κβθετόρεσ 20Ga κβι 22Ga με ςυρμϊτινο 
οδηγό κβι γελόνβ πβρβκϋντηςησ 

   

49 Μορφομετβτροπεύσ (Transducer) μιβσ χρόςεωσ που 
νβ εύνβι ςυμγβτού με το Μόνιτορ βπεικόνηςησ 
DraegerMedical, InfinityDelta  κβι νβ διβτύθεντβι ςε 
μονού βυλού . 

   

50 ύριγγεσ χορόγηςησ ςκιβγρβφικού μύβσ χρόςησ 12cc, 
με περιςτρεφόμενη ςτρόφιγγβ βςφβλεύβσ  (Luerlock) 
κβι διβγβθμιςμϋνο ϋμγολο με stopper Νβ ϋχουν κβλό 
βντβπόκριςη ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ κβι νβ 
εύνβι εύχρηςτεσ ςτο χειριςμό. 

   

51 Πολύγρυςβ τριπλϊ βριςτερότροφβ με ςτρόφιγγβ 
βςφβλεύβσ (Luerlock) Νβ ϋχουν κβλό βντβπόκριςη 
ςτουσ εξωτερικούσ χειριςμούσ, κβι νβ εύνβι εύχρηςτεσ 
ςτο χειριςμό. 

   

52 Προεκτϊςεισ υψηλών πιϋςεων.    

53 ύςτημβ βιμόςτβςησ κερκιδικόσ βρτηρύβσ – 
βιμοςτβτικό πύεςτρο Περιγρβχιόνιο κβτβςκευβςμϋνο 
βπό ειδικϊ επεξεργβςμϋνο πλβςτικό.-Νβ διβθϋτει 
ειδικό ϋνδειξη που οριοθετεύ την τοποθϋτηςό του 
πϊνω ςτο ςημεύο κβθετηριβςμού τησ κερκιδικόσ 
βρτηρύβσ- Νβ πβρϋχει ελεγχόμενη πύεςη ςτην 
κερκιδικό βρτηρύβ χωρύσ νβ επηρεϊζετβι η ροό του 
βύμβτοσ ςτην ωλϋνιβ βρτηρύβ. 

   

54 Προεκτϊςεισ χβμηλών πιϋςεων βπό 100cm εωσ 180 
cm 

   

Δ.  ΕΙΔΗΙΜΑΣΙΜΟΤ    

55 Κϊλλυμβ λυχνύβσ γιβ τον βγγειογρϊφο 
ARTISZEESIEMENS  ςτρογγυλό διβςτϊςεισ περύπου 
70Φ50cm 

   

56 Κϊλλυμβ  προπετϊςμβτοσ γιβ τον βγγειογρϊφο  
ARTISZEESIEMENS διβςτϊςεισ περύπου 100Φ100cm 

   

57 Κβλύμμβτβ λβγόσ χειρουργεύου    

58 ετ ιμβτιςμού κβι υλικών γιβ βγγειογρβφύβ μιβσ 
χρόςησ  νβ περιϋχει : 
1 χειρουργικό κϊλυμμβ τρβπεζύου 150Φ300 cm (+- 
10cm) περύπου, βδιϊγροχο, ενιςχυμϋνο, nonwoven, 
βπορροφητικό. 
- 1 ςεντόνι βγγειογρβφύβσ 220Φ320  μηριβύβσ κβι 
κερκιδικόσ προςπϋλβςησ, βδιϊγροχο κβι ενιςχυμϋνο 
με ςυνημμϋνο διβφβνϋσ ςε όλο το ύψοσ τησ μιβσ 
πλευρϊσ. 
- 2χερουργικϋσ χειροπετςϋτεσ 40Φ40cm (+- 10cm) 
μιβσ χρόςεωσ. 
-2 χειρουργικϋσ μπλούζεσ ενιςχυμϋνεσ μπροςτϊ με 
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μβνςϋτβ μϋγεθοσ L ό XL 
-1 κϊλυμμβ μηχβνόμβτοσ διβτϊςεων 80χ110cm (+- 
10cm) 
-1 κϊλυμμβ μηχβνόμβτοσ κυλινδρικό διβςτϊςεων 
70Φ70cm (+- 10cm) 
-10 γϊζεσ 12ply διβςτϊςεων 20Φ10cm 
-1 πλβςτικό λβγό κβθβριςμού 
- 1 μπολ 250ml μιβσ χρόςεωσ 
- 1 μπολ 500ml  μιβσ χρόςεωσ 
-1 μπολ 1000ml μιβσ χρόςεωσ 
- 1νυςτϋρι με λβγό Νο 11 
Σο ςετ νβ εύνβι βποςτειρωμϋνο μιβσ χρόςεωσ, 
βποςτειρωμϋνο κβι βτομικό γιβ κϊθε βςθενό. 

59 Αποςτειρωμϋνβ ςεντόνιβ μιβσ χρόςησ με οπϋσ ςτισ 
μηρογουγωνικϋσ περιοχϋσ  κβι ςτισ κερκιδικϋσ 
βρτηρύεσ γιβ βγγειογρβφύβ, διβςτϊςεων 150x300cm 
με διβφβνϋσ φιλμ 

   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –  Τπόδειγμα Πύνακα Ανϊλυςησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

Α/Α 
είδους 
Δ/ξης 

Περιγραφή 
είδους εταιρείας 

Κατασκευαστικός οίκος Συσκευασία 

Αριθμός 
Μητρώου 

Παραγωγού 
(ΕΜΠΑ) 

Κωδικός Εταιρείας 
-RefNumber 

GMDN 
Κωδικός 
ΕΚΑΠΤΥ 

             

             

             

             

             

             

             

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- Yπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Α/Α 
είδους 
Δ/ξης 

Περιγραφή 
είδους εταιρείας 

Προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσότητα 
Αξία 

χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(%) 

Αξία με 
ΦΠΑ 

Κωδικός 
Εταιρείας -

RefNumber- 
Συσκευασία 

Κωδ.-
Τιμή 

Παρατ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Ενιαύο Ευρωπαώκό Έγγραφο υμβϊςεων ΕΕΕ 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2019-020725
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2019/S 030-066368
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2019
Σύντομη περιγραφή:
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟς (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
3/2019 (69623)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
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❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

-7-





πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
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Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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