
1 

 

 

 

          

                                                       

Υποδιεφκυνςθ  Οικονομικοφ                                                           
Tμιμα: Ρρομθκειϊν                                                                                                              ΙΩΑΝΝΙΝΑ:18-08-2017 
Ρλθρ.: -ΓΚΟΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ- ΣΡΥΑΚΗ ΚΛΕΟΡΑΤΑ                                                          ΑΙΘΜ. ΡΩΤ:.11363      
Τθλ : 2651080625                                                                                                                  Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  43898    
FAX: 2651029470 
e-mail:  s.goritsa@gni-hatzikosta.gr -Kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr                                         
URL:www.gni-hatzikosta.gr 
 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ   22/2017 (Α/Α ςυςτιματοσ :43898) 
 
 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΣΤΗΝ ΜΤΝ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.000 

,00 ΕΥΩ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ  ΜΕ ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΟΨΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ CPV: (33141620-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1.1ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ .................................................................................................................................................  
1.2ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ....................................................................................................................................  
1.3ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ..............................................................................  
1.4ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................................................................................................  
1.5ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................................................................................  
1.6ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ .......................................................................................................................................................................  
1.7ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ .......................................................................................................................  
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ............................................................................................................................................................  

    2.1.1Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ...................................................................................................................................................  
    2.1.2Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ....................................................................................................  
    2.1.3Παροχι Διευκρινίςεων ....................................................................................................................................................  
    2.1.4Γλϊςςα.............................................................................................................................................................................  

2.1.5Εγγυιςεισ ........................................................................................................................................................................  
2.2ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ..............................................................................................................  
2.2.1Δικαίωμα ςυμμετοχισ ....................................................................................................................................................  
2.2.2Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ......................................................................................................................................................  
2.2.3Λόγοι αποκλειςμοφ .........................................................................................................................................................  
2.2.4Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ..........................................................................................  
2.2.5Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ...............................................................................................................  
2.2.6Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ............................................................................................................................  
2.2.7Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ .............................................................  
2.2.8τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - υπεργολάβων .............................................................................................................  
2.2.9Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ..........................................................................................................................  
2.2.9.1Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .........................................................................................  
2.2.9.2Αποδεικτικά μζςα ........................................................................................................................................................  
2.3ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ................................................................................................................................................................  
2.3.1Κριτιριο ανάκεςθσ .........................................................................................................................................................  
2.4ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ....................................................................................................................................  
2.4.1Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................................................  
2.4.2Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν .....................................................................................................................  
2.4.3Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά» ................................................................  
2.4.4Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν ..........  
2.4.5Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ......................................................................................................................................  
2.4.6Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
3.1ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................................  
3.1.1Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν ........................................................................................................................  
3.1.2Αξιολόγθςθ προςφορϊν .................................................................................................................................................  
3.2ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ....................................................................  
3.3ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .............................................................................................................................................  
3.4ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ *ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ]  ....................................................................................................................................  
3.5ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ...........................................................................................................................................................  
4.ΟΟΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ......................................................................................................................................................  
4.2 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΚΑΛΘΣ  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ..................................................................................................................................................  
4.3ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ............................................................................................................................  
4.4ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .................................................................................................................................................  
4.5ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ .........................................................................................................................................................................  
4.6ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ............................................................................................................................  
4.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ………………………………………………………………………………………………… 
5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ................................................................................................................................................................  
5.2ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ .....................................................................................................................  
5.3ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ..........................................................................................  
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1 ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ...............................................................................................................................................  





3 

 

6.2 ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
6.3ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΝΑΥΛΩΣΘΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ................................................  
6.4 ΑΡΟΙΨΘ  ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ  – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ...............................................................................................................................  
6.5ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣ ..........................................................................................................................................................  
ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ..................................................................................................................................  
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΦΥΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΘΣ .........................................................................................................................................  
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ.................................................................................................................  
ΡΑΑΤΘΜΑ VI –ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................................  

      ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ –ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) ……………………………………………………………………….. 
          

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4 

 

1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 50 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS ΕL 543 

Τθλζφωνο 2651366625 

Φαξ 2651029470 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γκορίτςα Σοφία - Σπυράκθ Κλεοπάτρα  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr  

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» (ΝΡΔΔ) και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

  Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ 

(URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από το γραφείο προμθκειϊν του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

προαναφερκείςα διεφκυνςθ και τθλζφωνο. 

δ) Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ 

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

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα». Θ δαπάνθ για 

τθν παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τoν  Κ.Α.E : ΚΛΘΟΔΟΤΘΜΑ     << ΙΔΥΜΑ ΦΑΜΑΚΕΙΟ Κ. ΓΟΥΝΑΘ>>  (9749) που αφορά 

τθν ζγκριςθ  προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 του κλθροδοτιματοσ Κδρυμα Φαρμακείο Κ.Γοφναρθ με ζδρα τα Ιωάννινα .     

              

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ  ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΣΤΘΝ ΜΤΝ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.000,00 ΕΥΩ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ  

ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ  ΜΕ  ΒΑΣΘ ΤΘΝ ΒΕΛΤΙΣΤΘ 

ΣΧΕΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΙΜΘΣ.       

Το  προσ προμικεια είδοσ  κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων CPV : 

33141620-2. 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ   ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 

ΦΡΑ 24% 

1 ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ 
ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        
MTN  

                 ΤΕΜΑΧΙΟ        1 88.709,68 110.000,00 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 88.709,68€ χωρίσ ΦΡΑ ι 110.000,0€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

24 % . 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ  με  Βάςθ τθν Βζλτιςτθ 

Σχζςθ Ροιότθτασ Τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1,   

4) τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

5) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του 

υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335) , 

6) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

7) του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με 

κλιρωςθ», 

8) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

9) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

10) του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

11) του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν του ν. 3548/2007 (Α’ 68) 

«Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

12) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

13) του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., 

του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», 

τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 

απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ 

χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

14) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

15) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 

13 ζωσ 15, 

16) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

17) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

18) του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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19) τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

20) τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

21) των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά 

ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

22) Τισ διατάξεισ του Ν.4182/10-9-2013 (ΦΕΚ 185/ τεφχοσ Α ) <<κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν 

κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ >> όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε  με τον 4261/5-5-2014 ΦΕΚ(107 /τεφχοσ  Α) 

 

Τισ αποφάςεισ: 

1. Τθν με αρικ. πρωτ.: 30795/339/5-07-2013 απόφαςθ τθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτ. Μακεδονίασ Γενικι 

Διεφκυνςθ Εςωτ.  Λειτουργίασ Δ/ΝΣΘ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΘΟΔΟΤΘΜΑΤΩΝ  με κζμα «ζγκριςθ προχπολογιςμοφ χριςθσ διαχ. 

ζτουσ 2013 του Κλθροδοτιματοσ με τθν επωνυμία  Κδρυμα Φαρμακείο Κ.Γουναρθ με ζδρα τα Ιωάννινα». 

2. Τθν υπ’αρικμ. 1/12-01-2016 Θ(14)   απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του <<Γενικοφ Νοςοκομείου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ 

ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ>>, που αφορά τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  και διενζργειασ  ανοικτοφ  τακτικοφ  θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ. 

 3. Τθν υπ’αρικμ. 24/29-12-2016 Θ (11) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του <<Γενικοφ Νοςοκομείου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ 

ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ», που αφορά τθν ζγκριςθ  προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 του κλθροδοτιματοσ Κδρυμα Φαρμακείο Κ.Γοφναρθ 

με ζδρα τα Ιωάννινα .                  

 4.Τθν υπ’αρικμ. 596/1-9-2016 (ορκι επανάλθψθ)  απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου οριςμοφ επιτροπϊν 

διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ . 

 5.Τθν αρικμ. 10658/28-07-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  με ΑΔΑ: ΩΒΧΛ46906Ω-Ο56. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί µε χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., φςτερα από 
κανονικι  και πλζον προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν (αρ. 121 παρ. 1, περίπτωςθ (β) ν. 4412/2016), από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο δικτυακό τόπο του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) 
και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται παρακάτω, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚαϋ/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 
2677/βϋ/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΡΥΛΗ  

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΞΗΣ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

18-08-2017 

 

Ημζρα:  

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 

18-08-2017 

 

Ημζρα: ΡΑΑΣΚΕΥΗ  

11-09-2017 

 

Ημζρα:  

ΔΕΥΤΕΑ 

ΩΑ: 15:00 

18-09-2017 

Ημζρα:  

ΔΕΥΤΕΑ 

Ϊρα: 10:00 

 

Οι ενδιαφερόμενοι (άρκ. 96 ν.4412/2016) μποροφν να προετοιμάηουν τθν προςφορά τουσ ςτο ςφςτθμα και ζχουν τθ 
δυνατότθτα να τθν υποβάλουν αμζςωσ μετά τθ δθμοςιοποίθςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΘΔΘΣ. 
Επιςθμαίνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν δυνατότθτα να αποςφρουν ι να ακυρϊςουν προςφορά μετά τθν υποβολι τθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το 
άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι και για τισ οποίεσ δεν ζχει 
πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα, δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ 
αποςτολείσ τουσ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) .  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr,  ςτισ 18-08-2017  όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό 43898. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 
Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 και ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ : 

1) «ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΩΝ»- ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΑΘΘΝΩΝ, E-mail: dimonews@dimoprasion.gr  
2) «ΔΙΑΚΘΥΞΕΩΝ» ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΑΘΘΝΩΝ, E-mail: efimeris.diakurixeon@gmail.com  

3) «ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: info@proinoslogos.gr  

4)  «ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: proinanea@proinanea.gr    

5) «ΕΚΔΟΣΘ» ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: ekdosi@yahoo.gr  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://app.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ  κακϊσ και το ΤΕΥΔ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : 
www.gni-hatzikosta.gr  ςτθν  καρτζλα << Διαγωνιςμοί –Ρρομικειεσ >> ςτισ 18-08-2017. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι .  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί 
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του N. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν 
λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:dimonews@dimoprasion.gr
mailto:efimeris.diakurixeon@gmail.com
mailto:info@proinoslogos.gr
mailto:proinanea@proinanea.gr
mailto:ekdosi@yahoo.gr
http://app.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Η Ραροφςα υπ αρικ. 22/17 Διακιρυξθ με τα παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

        1. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι  ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

2. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

3. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΘΣ 

4. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

5. ΡΑΑΤΗΜΑ V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ   

6.ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   

7. ΡΑΑΤΗΜΑ VII ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)    

 το  ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)    

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

                                                                                      

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ 
πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. 

Tόςο θ αρκμ. 22/2017  Διακιρυξθ όςο και το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) διατίκενται επίςθσ και  
ςτθν  ιςτοςελίδα τθσ  Υπθρεςίασ  μασ,  ιτοι  ςτθ  διεφκυνςθ   www.gni-hatzikosta.gr. 

Από το άρκ. 21 του ν. 4412/2016 προκφπτει ο χαρακτθριςμόσ ωσ εμπιςτευτικϊν των πλθροφοριϊν που κατατίκενται με τθν 
προςφορά των οικονομικϊν φορζων. Ωςτόςο ςτθν παράγραφο 4 του άρκ. 21 του ν. 4412/2016 περιγράφονται αναλυτικά 
ποιεσ πλθροφορίεσ δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν 
ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν 
παραςχεκεί το αργότερο ζξι  (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ 
προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 
γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν 
υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ 
με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο 
τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα «Apostile» ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 
του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω 
παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν 
ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε 
περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά 
τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από 
τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 
κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  θ οποία ανζρχεται ςε ποςοςτό 2%  τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ζκτοσ του ΦΡΑ, ιτοι ςτο ποςό των  1.775,00€} 

ΕΙΔΟΣ Εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ 
ΦΡΑ(ευρϊ) 

Ροςοςτό εγγυθτικισ ςυμμετοχισ Ροςό εγγυθτικισ επιςτολισ 

 ςυμμετοχισ (ευρϊ) 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΟΥ 
ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        
MTN 

           88.709,68€                            2%                1.775,00€ 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ,  
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.    

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 
παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, 
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του 
(εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 
1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 
άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει 
με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε    καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,    κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ 
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα 
ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί 
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του,  

για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και 

καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 

ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 

2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 

αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 

παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ 

ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 

κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

 2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο 
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016, 
θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

    
Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθταs  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι 
βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται 
ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε 
κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ οι οικονομικοί φορείσ 
δθλϊνουν τον γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ 2015-2014-2013.    
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
φορείσ πρζπει να διακζτουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά που να ζχουν εκδοκεί από  υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων 
με τα ποια να βεβαιϊνεται θ ικανότθτα τουσ . 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά που να ζχουν εκδοκεί από  υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με τα ποια να βεβαιϊνεται 
θ ικανότθτα τουσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - υπεργολάβων  

Στα πλαίςια ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, ο οικονομικόσ φορζασ δεν επιτρζπεται να 
ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςε υπεργολάβο.   

Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ προςφοράσ από ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από 
το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με 
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα IV, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 
158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.gni-hatzikosta.gr.) 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  (κατατίκενται ςτα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ) 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που 
θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 
του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ 
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ (βϋ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ,  ιτοι: Φορολογικι ενθμερότθτα, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, πιςτοποιθτικά από Ρρωτοδικείο. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (Ιςολογιςμοφσ και Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ). Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.   

 Β.4 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ   τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 

πιςτοποιθτικά  του άρκρου 2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τθσ παροφςασ Δ/ξθσ,  κακϊσ επίςθσ και τα ςτοιχεία 

τεκμθρίωςθσ του παρακάτω πίνακα . 

Β.5.  Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο προςκομίηει  τα κατά  περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά , πιςτοποιθτικά μεταβολϊν αντίςτοιχα ΦΕΚ ,ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε ςϊμα ςε περίπτωςθ Α.Ε κλπ. ανάλογα με τθν 

νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν  θ νόμιμθ ςφςταςθ του όλεσ οι οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν 

το/τα πρόςωπα/α που δεςμεφει /ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ κακϊσ και 

κθτεία του/των ι και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ /νόμιμου εκπροςϊπου. Συγκεκριμζνα: 

Τα νομικά πρόςωπα κα κατακζςουν: 

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. πρζπει να προςκομίςει: 

• Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρόςφατθσ Βεβαίωςθσ αρμόδιασ Αρχισ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1, παρ. 2β του Ν. 

4250/2014, ςτθν οποία υπάγεται θ εταιρεία, όπου να αναφζρεται πότε τροποποιικθκε για τελευταία φορά το καταςτατικό 

τθσ, κακϊσ και το αντίςτοιχο ΦΕΚ ςτο οποίο δθμοςιεφτθκε.  
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• ΦΕΚ (Τεφχοσ ΑΕ-ΕΡΕ) ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ µε το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν 

εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ.  

Εάν ο προςφζρων είναι Ε.Ρ.Ε. πρζπει να προςκομίςει 

• Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρόςφατου Ριςτοποιθτικοφ από Αρμόδια Αρχι, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1, παρ. 2β του Ν. 

4250/2014, περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ 

• Τελευταίο ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ  

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρζπει να προςκομίηει: 

• Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρόςφατου Ριςτοποιθτικοφ από Αρμόδια Αρχι, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1, παρ. 2β του Ν. 

4250/2014, περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.  

• Επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ.  

Για Αλλοδαπά  νομικά πρόςωπα: 

Ανάλογα µε τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά µε αυτά που αναφζρονται ανωτζρω ςτισ 

παραγράφουσ, τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία 

αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε 

ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε περίπτωςθ που το 

οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, από τα απαιτοφμενα ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω 

περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι ςτα κράτθ µζλθ όπου δεν 

προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Θ υποχρζωςθ αφορά 

όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ υποψθφίων 

Γ. Συνεταιριςμοί  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχεία Α και Β κακϊσ και 

υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα 

ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 

Δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχεία Α και Β, για τον κάκε 

προμθκευτι, που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 

µελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των εργαςιϊν του κακενόσ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα του υλικοφ ι το μζροσ αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ 

προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει. 

Τα παραπάνω ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του νομικοφ προςϊπου και από 

αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ για τισ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 

δεςμεφουν µε τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει 

ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

Τα φυςικά πρόςωπα, κα κατακζςουν: 

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 

 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ  εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ  κατά τθν ζννοια του παραρτιματοσ vii του προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 μποροφν 

να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι θ πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν 

φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό ,που 

εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ ,ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ 

επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ θ το πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
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Β.7 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με  βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ 
ποιότθτασ τιμισ. 
                                        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΟ 100 ΕΩΣ 120 ΜΟΝΑΔΕΣ              
                                          ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΣΤΗΝ ΜΤΝ  
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.000 ,00 ΕΥΩ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ   

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Κριτιρια αξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αυτϊν 
ΟΜΑΔΑ “Α” ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.(Συντελεςτισ βαρφτθτασ     75%) 

 
Α/Α 

 
ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Σ.Β(%) 

Α. Ρλθρότθτα τθσ  προςφοράσ και ςυμφωνία με τισ απαιτιςεισ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ.  
Επάρκεια προςφερόμενου ςυςτιματοσ, εργονομία, ευκολία ςτθ 
χριςθ. Ροιότθτα καταςκευισ και τεχνικά χαρακτθριςτικά 
ενςωματωμζνου ςτο ςφςτθμα εξοπλιςμοφ, αξιόπιςτθ λειτουργία, 
Αυτοματιςμόσ. 
Συγκεκριμζνα: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Α1.  Δίδυμο Ριεςτικό ςυγκρότθμα  ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

2,25 

Α2.  Μθχανικό φίλτρο  ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

3,75 

Α3.  Αποςκλθρυντισ  ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

4,5 

Α4.  Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα  ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

3,75 

Α5.  Φίλτρο ςωματιδίων  ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

0,75 

Α6.  Σφςτθμα αντίςτροφθσ όςμωςθσ (περιλαμβανομζνου του 
θλεκτρικοφ πίνακα)  

ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 
      

           

                    
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2: Κριτιρια αξιολόγθςθσ και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αυτϊν  
ΟΜΑΔΑ “Β” ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 25%) 

Α/Α  
ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Σ.Β(%) 

Β1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.  
ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

5 

Β2. Εγγφθςθ για παροχι ανταλλακτικϊν και service  
ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

7,5 

Β3. Ρροφίλ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ, επιςτθμονικό και τεχνικό 
προςωπικό, οργάνωςθ και εμπειρία τεχνικοφ τμιματοσ. 
Αξιοπιςτία και ικανότθτα για τθν εξαςφάλιςθ αποτελεςματικισ 
και άμεςθσ υποςτιριξθσ service . 

ΑΡΟ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΩΣ 120 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

12,5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β  
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2.3.2   Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ 
όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του 
ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ 
βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν 
όλων των κριτθρίων. 

Θ τελικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

Θ τελικι βακμολογία κάκε προςφοράσ  είναι το άκροιςμα τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ ομάδασ Α με τθ ςυνολικι 

βακμολογία τθσ ομάδασ Β. 
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       ‘Οπου:        
ΒΑι : Θ Βακμολογία για κάκε επιμζρουσ κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ ομάδασ Α 
Σ.ΒΑι : Ο Συντελεςτισ Βαρφτθτασ για κάκε επιμζρουσ κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ ομάδασ Α 
 ΒΒι : Θ Βακμολογία για κάκε επιμζρουσ κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ ομάδασ Β και 
 Σ.ΒΒι : Ο Συντελεςτισ Βαρφτθτασ για κάκε επιμζρουσ κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ ομάδασ Β 
 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/ παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο λόγο τθσ ςυγκριτικισ τιμισ 
(ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται τιμι και ςτοιχεία κόςτουσ ) προσ τθ βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 
μικρότεροσ αρικμόσ) ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
 
                   Συγκριτικι Τιμι Ρροςφοράσ (με βάςθ τον οριςκζντα μακθματικό τφπο) 
Λ = ---------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------       
                           Τελικι βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
 
 
Ππου: 
1. Συγκριτικι Τιμι Ρροςφοράσ  
 Θ Συγκριτικι Τιμι κα προκφψει ωσ άκροιςμα: 
- τθσ Τιμι Ρρομικειασ – εγκατάςταςθσ  και παράδοςθσ ςε λειτουργία  και 
- τθσ  Συνολικισ Τιμισ (οπωςδιποτε για δζκα ςυνολικά ζτθ) τθσ αντίςτοιχθσ ςυντιρθςθσ. 
Θ ςυγκριτικι τιμι τθσ κάκε προςφοράσ, κα υπολογιςτεί ςφμφωνα με τον παρακάτω μακθματικό τφπο: 
 

Συγκριτικι Τιμι Ρροςφοράσ = Τιμι Ρρομικειασ – εγκατάςταςθσ  και παράδοςθσ ςε λειτουργία  + Συνολικισ Τιμισ 
(οπωςδιποτε για δζκα ςυνολικά ζτθ) τθσ αντίςτοιχθσ ςυντιρθςθσ 

 
 
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ του Λ μεταξφ δφο προςφορϊν κα επιλεγεί θ προςφορά εκείνθ που ζχει τθ μεγαλφτερθ 
ςτακμιςμζνθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Θ ανωτζρω απόφαςι τθσ  τεχνικισ  αξιολόγθςθσ  μαηί  με  το πρακτικό  
γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Ρρομθκευτζσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα διαβιβάςει ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ το πρακτικό τθσ, θ 
οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ.  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του <<Γενικοφ 

Νοςοκομείου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ», ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ προθγοφμενθσ διαδικαςίασ και τθν ενθμζρωςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό.Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθσ τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και των λοιπϊν ςτοιχείων αυτισ, ςε θμερομθνία που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ νωρίτερα. 
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Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα κατατάξει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά 

φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο που περιγράφεται κατωτζρω. Θ Επιτροπι διαβιβάηει το 

πρακτικό τθσ ςτθν Υπθρεςία θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ 

θ απόφαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςφορϊν. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται  ςτθν Διακιρυξθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτο 
άρκρο 1.5, ιτοι: 11-09-2017 και ϊρα 15:00, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, 
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 
3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 
Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του 
διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του 
που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ 
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι 
του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να 
ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf].  Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να επιςυνάπτουν 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο 
ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -οικονομικισ προςφοράσ . 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται 
παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ 
κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με 
τον ν. 4250/2014. Σθμειϊνεται ότι εκτόσ του φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να υπάρχει διαβιβαςτικό ςτο οποίο να 
αναγράφονται τα περιεχόμενα του φακζλου. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά: θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που 
ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

Α.α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει διαμορφωκεί κατάλλθλα για τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, 
και κα αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΘΔΘΣ, αποτελϊντασ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα IV). Το TEΥΔ υποβάλλουν :  
 οι διαχειριςτζσ, όταν τα νομικά πρόςωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε.  
 ο Διευκφνων Σφμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν τα νομικά πρόςωπα είναι Α.Ε 
 ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Οι οικονομικοί φορείσ κα ςυμπλθρϊςουν τα εξισ πεδία:  
 Από το Μζροσ ΙΙ: τισ πλθροφορίεσ τθσ ενότθτασ (Α), (Β) και (Γ) 
 Από το Μζροσ ΙΙΙ: τισ πλθροφορίεσ τθσ ενότθτασ (Α), (Β) και (Γ) 
 Από το Μζροσ IV: τθν ενότθτα (α) και 
 Το μζροσ VI 

 
Α.β) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ προςκομίηεται  ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι. 

 
Θ µθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από 

τον διαγωνιςμό. 
2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, 
ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτθν Διακιρυξθ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα . 

Στον φάκελο τθσ θλεκτρονικισ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ : 

1. Oι ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ που επεξεργάηονται το νερό τροφοδότθςθσ ςυςκευϊν αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει 

να πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ υπ’ αρίκ. ΔΥ7/οικ. 2480 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-1994) περί εναρμόνιςθσ 

τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/ 14-6-93 που αφορά ςτα Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα. Συνεπϊσ οι 

ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ 

παραπάνω νομοκεςίασ. Ρροσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό CE που εκδίδεται από αρμόδιο 

κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ςτο οποίο κα πιςτοποιείται ότι το προςφερόμενο Ιατροτεχνολογικό προϊόν ικανοποιεί τισ 

απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, άλλωσ θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι δεν γίνεται δεκτι από το Νοςοκομείο και 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2. Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ των ςυςκευϊν αντίςτροφθσ όςμωςθσ (από τον οποίο κα τισ 

προμθκευτεί ο Ανάδοχοσ) πρζπει να τθροφν τισ αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ 

Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.1348/2004 Υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 32/Β/16-

1-2004) και προσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιθμζνο 

οργανιςμό. 

 

3. Να κατατεκεί λεπτομερζσ διάγραμμα ροισ του ςυςτιματοσ κακϊσ και τεχνικά εγχειρίδια των ςυςκευϊν, ϊςτε να 

γίνει αντιλθπτι θ ςυμπεριφορά του ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ του.  

4. Να κατατεκεί πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ (γιατρϊν – χειριςτϊν και τεχνικϊν). 

5. Να κατατεκοφν τα ISO 9001 και 14001 που να αφοροφν τθν παραγωγι και τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ 

μθχανθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ, τα οποία κα ςυνοδεφουν τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τόςο του προμθκευτι όςο και του καταςκευαςτι. 

6. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία 

οριςτικισ παραλαβισ των μθχανθμάτων. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν 

περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ που ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ από τθν 

οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ και το ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί υπζρ αυτϊν. Ρροςφορά ςτθν οποία 

δθλϊνεται περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερθ των δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ 

παραλαβισ των μθχανθμάτων, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.   

7. Ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για 

δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ με τθν διακεςιμότθτά τουσ εντόσ 24ϊρου από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Νοςοκομείου, ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ : α) διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

προμθκευτι με τον καταςκευαςτι και β) διακοπισ τθσ λειτουργίασ του προμθκευτι. Επιςθμαίνεται ότι είναι 

ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και 

των αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ με αντίςτοιχθ 

βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί 

ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, μεγαλφτερθ των 10 ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ  και 

το ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί υπζρ αυτϊν. Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και 
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διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και των αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ 

των μθχανθμάτων μικρότερθ των δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

8. Να κατατεκεί πλιρθσ λίςτα όλων των ανταλλακτικϊν χωρίσ τιμζσ,  θ οποία κα είναι δεςμευτικι για το χρονικό 

διάςτθμα δζκα (10) ετϊν χωρίσ τιμζσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ των μθχανθμάτων. 

9. Ζγγραφθ διλωςθ για τθν διάρκεια του χρόνου πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ, μετά τθν λιξθ του χρόνου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ,  του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ. Επιπλζον οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν τον τρόπο 
που κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Α.Α. και πωσ κα αντιμετωπίηουν τα κζματα ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των 
μθχανθμάτων από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν μζχρι τθν λιξθ του χρόνου πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευισ και 
γενικά τθν οργάνωςθ τθσ εταιρείασ ςτθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ και service. Ρροσ τεκμθρίωςθ των 
ανωτζρω,  εδϊ οι προςφζροντεσ κα περιλάβουν ςε χωριςτι ζκκεςθ το τεχνικό προςωπικό που κα πρζπει να 
διακζτουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα για τθν παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν κλπ με τον 
αντίςτοιχο χρόνο εναςχόλθςισ του, τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ του, τον διατικζμενο εξοπλιςμό για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ και κα ςυνυποβάλλουν ςχετικό πιςτοποιθτικό τθσ ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ 
αυτοφ και τθσ αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου 
του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ 
καταλλθλότθτά του για εγκατάςταςθ, service κλπ των υπόψθ ειδϊν. Τα ωσ άνω ςτοιχεία αποτελοφν τθν 
εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και τθν τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του διαγωνιηόμενου (after sales service) και 
πρζπει να δοκοφν αναλυτικά ϊςτε να μποροφν να αξιολογθκοφν. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των 
διαγωνιηομζνων να προςφζρουν ςυνολικό χρόνο (αρχόμενο από τθν οριςτικι παραλαβι των μθχανθμάτων 
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και περιόδου ςυντιρθςθσ μεγαλφτερο του ελάχιςτου ηθτουμζνου των δζκα 
(10) ετϊν. 
 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο παράδοςθσ του  ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ. 
 

11. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράφεται: 
α) θ χϊρα καταγωγισ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και 
β) εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το προϊόν, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 
προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του, ι όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι 
ίδιοι το τελικό προϊόν ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, διλωςθ τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ θ οποία κα 
καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 
  

12. Να κατατεκεί κατάλογοσ των κυριοτζρων παραδόςεων που εκτζλεςε κατά τα τρία τελευταία ζτθ. Ο κατάλογοσ 
των κυριοτζρων παραδόςεων πρζπει να ςυνταχτεί με τθν μορφι πίνακα ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑ  
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ(ΑΡΟ–
ΕΩΣ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΕΓΓΑΦΑ 

 
13. Να ςυνταχκεί και να κατατεκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ (το οποίο είναι προτυπωμζνο και περιζχεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΘΣ ) για τα προςφερόμενα, όπου όλα τα αναγραφόμενα να αποδεικνφονται με 
παραπομπζσ ςτα επίςθμα ξενόγλωςςα φυλλάδια (όχι φωτοτυπίεσ) ι με επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, για ότι δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα φυλλάδια.  Να αναφερκοφν αναλυτικά όλα τα 
επιπλζον των ηθτουμζνων χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ. Μθχανιματα με καλφτερα χαρακτθριςτικά των 
ηθτουμζνων ςαφϊσ κα αξιολογθκοφν και βακμολογθκοφν προςκετικά. 
Ο υποψιφιοσ οφείλει να ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία των ςτθλϊν ΑΡΑΝΤΘΣΘ και ΡΑΑΡΟΜΡΘ του ΦΥΛΛΟΥ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και να το υποβάλλει ψθφιακά όπου αντίςτοιχα:  
2.1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ 

ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2.2 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 

αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 
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2.3. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςτθν 

οποία κα αναφζρεται/νται παραπομπι/ζσ ςτα επίςθμα ξενόγλωςςα φυλλάδια (όχι φωτοτυπίεσ) ι με επίςθμεσ 

βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου, για ότι δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα φυλλάδια.  

 Οι  παραπάνω  όροι  κεωροφνται  δεςμευτικοί,  με  ποινι  απόρριψθσ  τθσ  προςφοράσ ςε  περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ ςε κάποιον από αυτοφσ. 

Tα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια  (prospectus) , κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
από τον προςφζροντα , ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχειά ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των 
τεχνικϊν φυλλαδίων (prospectus)  του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Θ  οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο <<Οικονομικι Ρροςφορά>> 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν 
ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι *.pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται 
από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
Κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν , θ Αρχι μπορεί να καλεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ 
τουσ προςφζροντεσ να ςυμπλθρϊνουν θ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα που ζχουν υποβάλλει Διευκρινίςεισ δίδοντα μονάχα 
όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψιν. 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι  δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει 
ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ 
ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα  (180) 
θμερϊν από τθν  επόμενθ  τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ, ςφμφωνα και µε τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του ν. 4412/2016, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν 
να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται 
με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ δθλϊνεται με ςχετικι διλωςθ του προςφζροντα μζςα ςτον φάκελο ‘’Δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ –Τεχνικι προςφορά’’. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε 
περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα ι δεν είναι ςφμφωνθ, με τον τρόπο, το περιεχόμενο και τουσ απαράβατουσ όρουσ 
που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ. 
Σθμειϊνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ 
ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία είναι αόριςτθ, περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν 
ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με το άρκ. 102 του ν. 4412/2016 και με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ 
εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016. Σθμειϊνεται ότι διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ του 
χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ δίδονται µόνο 
όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του, είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από ςχετικι 
γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα µε τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψθ µόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ 
ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016), 
ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και 
αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν 
αρμόδια Επιτροπι. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν,  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το 
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τζςςερισ (4) 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι ςτισ 18-09-2017, 
θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και ϊρα 10:00 π.µ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά 
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν 
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ 
του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των φακζλων και υπο−φακζλων «Δικαιολογθτικά  
Συμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά» των προςφορϊν. Θ Επιτροπι Διενζργειασ ειςθγείται τον αποκλειςμό από τα επόμενα 
ςτάδια του διαγωνιςμοφ, των Υποψθφίων, που ζχουν υποβάλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα ςτοιχεία 
δεν ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ και ςυντάςςει προσ τοφτο ςχετικό πρακτικό περί αιτιολογθμζνθσ 
αποδοχισ ι απόρριψθσ των προςφορϊν των Υποψθφίων. Το ανωτζρω πρακτικό αφοφ υπογραφεί από όλα τα µζλθ τθσ 
Επιτροπισ, κοινοποιείται για ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο. Θ ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται, μζςω του Συςτιματοσ ςε 
όλουσ τουσ Υποψθφίουσ. Ραράλλθλα οι Υποψιφιοι ειδοποιοφνται για τθν θμερομθνία και ϊρα που κα πραγματοποιθκεί 
θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικισ Ρροςφοράσ». 

β) Κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα, και µζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τουσ θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ «Οικονομικι Ρροςφορά» και προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ωσ εξισ: (α) απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι οικονομικζσ 
προςφορζσ που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ διακιρυξθσ, και (β) εν ςυνεχεία αξιολογοφνται οι οικονομικζσ 
προςφορζσ, ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει ςχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει ςυγκριτικό πίνακα αξιολόγθςθσ των 
οικονομικϊν προςφορϊν των Υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά, ςφμφωνα και με το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ, και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το ανωτζρω πρακτικό μαηί µε τυχόν άλλα ςτοιχεία του 
Διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτο αρμόδιο όργανο προσ ζγκριςθ. Θ ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται, μζςω του Συςτιματοσ 
ςε όλουσ Υποψθφίουσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι 
επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

γ) Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ 
απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ – οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν 
που τουσ ορίηονται.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 
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προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκ. 102 του ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 
υποβάλει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ εν λόγω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ 
πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, 
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, 
λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ  από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ 
ςιμανςθ αντιγράφων, μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων 
τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα 
ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ Τυχόν απουςία των οικονομικϊν φορζων κατά τθ διαδικαςία τθσ 
κλιρωςθσ δεν κωλφει τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του 
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 
θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν μετά από τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν και ςε ζντυπθ μορφι, 
φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που 
υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται µζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε. Με τθν παραλαβι των ωσ άνω 
δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ 
αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι 
ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν 
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -
2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2 του 
άρκ. 106 του ν. 4412/2016.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε 
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ 
εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του αρμόδιου οργάνου. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται όταν κοινοποιθκεί θ 
απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2.. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με 
τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά.  

 3.4 Ενςτάςεισ *Συμβάςεισ κάτω των ορίων+  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Ωσ  θμερομθνία άςκθςθσ τθσ 
ζνςταςθσ ορίηεται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ςτο Σφςτθμα. 

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Ωσ θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ ορίηεται θ θμερομθνία 
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ςτο Σφςτθμα. 

Ο προςφζρων (οικονομικόσ φορζασ), εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ, ι εφόςον ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι 
εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 
Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι 
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παράβολων, αυτά υποβάλλονται από τουσ 
πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου .pdf και προςκομίηονται εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα 
µε τα οριηόμενα ςτθν ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013.  
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Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων, θ Ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν µζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχι. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του 
Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ λειτουργίασ του 
Συςτιματοσ “Επικοινωνία 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται   μετά τθν 31θ Μαρτίου 
2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν.  4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ 
λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. 
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενο τθσ 
εγγυθτικισ δφναται να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ ςφμφωνα και 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 1 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 
ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων 
και του εκπροκζςμου.  

Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ (περίπτωςθ (β) παραγ 1, αρκ 72 ν.4412/2016) να μθν ηθτιςει εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ #20.000,00#€. 

4.2  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

Κατά οριςτικι παραλαβι του είδουσ o πρoμθκευτισ υπoχρεoφται vα κατακζςει ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤOΥΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ υπό μoρφι εγγυθτικισ επιςτoλισ για πoςό ίςo με τo 3% τθσ αξίασ του εξοπλιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ. Ο χρόvoσ 
ιςχφoσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα πρζπει vα είvαι μεγαλφτερoσ κατά τρείσ (3) μιvεσ από τov ςυμβατικό χρόvo εγγφθςθσ καλισ 
λειτoυργίασ πoυ δόκθκε από τov πρoμθκευτι. 

Μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και εφόςον αποφαςιςκεί από το Νοςοκομείο θ υπογραφι ςχετικισ  
ςφμβαςθσ προλθπτικισ και διορκωτικισ ςυντιρθςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ φψουσ 5% του 
ετιςιου προςφερόμενου κόςτουσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α, προλθπτικισ και διορκωτικισ ςυντιρθςθσ με ανταλλακτικά του 
ςυγκροτιματοσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συντιρθςθσ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ 
κα είναι διαρκείασ ενόσ ζτουσ και ενόσ μθνόσ.  

4.3  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.4 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.5 Υπεργολαβία 

4.5.1. Στα πλαίςια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν επιτρζπει τθν ανάκεςθ ςε 
υπεργολάβο ςυνολικά ι τμθματικά τθν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ.  

4.6 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, όταν ςυμφωνιςουν γι’ αυτό τα ςυμβαλλόμενα μζρθ  και χωρίσ να 
απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

Οποιαδιποτε όμωσ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου , αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε 
τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 

4.7 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.7.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν πλθρωμι 
τθσ δαπάνθσ απαιτοφνται: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (ςφμφωνα με το άρκ. 208 του 
ν. 4412/2016), β) δελτίο αποςτολισ-τιμολόγιο του προμθκευτι, ςτο οποίο κα αναγράφονται λεπτομερϊσ το κάκε 
είδοσ, θ τιμι και θ ποςότθτα, γ) αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατακζςεωσ των 
αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ.) που αφοροφν ςτθν 
εξόφλθςθ των φόρων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα µε τισ ιςχφουςεσ 
νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ Διατάξεισ. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
ε) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΡΑ και 
κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω 
του Ν. 3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-
2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΡΑ) υπζρ του Δθμοςίου, που παρακρατείται από τθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν (άρκρο 36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει 

ε) Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που 
πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί 
του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει). 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι 
αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 (Ειδικοί 
όροι εκτζλεςθσ) τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ 
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου 
τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα 
υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ 
που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι 
ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 
(Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – 
αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου.  

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει  και να εγκαταςτιςει το ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        MTN   ςε χρονικό διάςτθμα  εξιντα (60) θμερϊν. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 
207 του ν. 4412/2016. 
 6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.1.3.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν 
και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Ραραλαβι  του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

1) Θ παραλαβι τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ του Φορζα Γενικό Νοςοκομείο 
< < Γ .  Χ Α Τ Η Θ Κ Ω Σ Τ Α  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν > >   και κα γίνει από τριμελι επιτροπι, που κα εκδϊςει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι 
απολφτωσ κατάλλθλοσ για τθ χριςθ που προορίηεται, κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου. 

2) Ο προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ εκτόσ αν θ φκορά 
ι καταςτροφι προζλκει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του Φορζα Γενικό Νοςοκομείο <<Γ. 
ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>> . 

3) θτϊσ ςυμφωνείτε ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κατά το χρόνο παράδοςθσ ζχει αποςυρκεί από τθν 
κυκλοφορία οποιοδιποτε μζροσ του εξοπλιςμοφ αυτό κα αντικακίςταται από τον προμθκευτι με άλλο με 
ιςοδφναμα ι βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά. 

4) Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από Επιτροπι που κα ορίςει θ Υπθρεςία. Ο ζλεγχοσ τθσ 
ποιότθτασ του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα ςτουσ 
ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα 
ςυνοδεφουν τον εξοπλιςμό και πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

5) Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ ικελε ηθτιςει ο φορζασ για τθ 
διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν του. 

6) Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτο δελτία αποςτολισ και το τιμολόγιο πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ 
ςφμβαςθσ. 

7) Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ 
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Operation and service manual) ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλώςςα. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Στα πλαίςια τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν δεν τίκενται απαιτιςεισ,  ςχετικζσ με 
τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε  περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν/και παραδοτζων , με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ , με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν /και 
παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ , μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται 
από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθν λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ θ προκεςμία που ορίηεται για  τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε 
ποινικζσ ριτρεσ , ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν.4412/2016  λόγο  εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ  

Στα πλαίςια τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι τιμισ, 
με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκ.132 του ν. 4412/2016.  

 

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                           Κ.Α.Α 

 

                                                                                                Η Δ/ΝΤΙΑ ΙΑΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

                                                                                                   ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
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                                                                                           ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

                                                               ΡΑΑΤΗΜΑ Ι.ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ 

.                                 

Α/Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΕΥ 

ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1 ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ 

ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        MTN  

ΤΕΜΑΧΙΟ        1 88.709,68 110.000,00 

                                                                                          

                                                                                   ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.000,00 
ΕΥΩ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ 

Α Γενικά 

1. Το υπό προμικεια ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρεσ, καινοφριο, αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ 

και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και ςυςκευζσ. 

2. Θ κυρίωσ επεξεργαςία να βαςίηεται ςε ςφςτθμα δφο εν ςειρά ςυςκευϊν αντίςτροφθσ όςμωςθσ, το οποίο να λειτουργεί 

κατά τρόπο τζτοιο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ τροφοδοςία τθσ Μονάδασ με νερό ακόμθ και ςε περίπτωςθ 

πλιρουσ αδυναμίασ λειτουργίασ του πρϊτου ι του δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 

3. Το παραγόμενο νερό κα πρζπει να διανζμεται ON-LINE ςε ςωλθνϊςεισ διανομισ τφπου κλειςτοφ βρόγχου. Θ πίεςθ ςτο 

κφκλωμα διανομισ πρζπει να ρυκμίηεται αυτόματα ςε επικυμθτά όρια, ανεξαρτιτωσ τθσ κατανάλωςθσ. 

4. Oι ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ που επεξεργάηονται το νερό τροφοδότθςθσ ςυςκευϊν αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει να 
πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ υπ’ αρίκ. ΔΥ7/οικ. 2480 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-1994) περί εναρμόνιςθσ τθσ 
Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/ 14-6-93 που αφορά ςτα Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα. Συνεπϊσ οι 
ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ 
παραπάνω νομοκεςίασ. Ρροσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό CE που εκδίδεται από αρμόδιο 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ςτο οποίο κα πιςτοποιείται ότι το προςφερόμενο Ιατροτεχνολογικό προϊόν ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, άλλωσ θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι δεν γίνεται δεκτι από το Νοςοκομείο και 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

5. Επίςθσ τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ των ςυςκευϊν αντίςτροφθσ όςμωςθσ (από τον οποίο κα τισ 
προμθκευτεί ο Ανάδοχοσ) πρζπει να τθροφν τισ αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ 
Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.1348/2004 Υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 32/Β/16-1-
2004) και προσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό.  

6. Κάκε ςυςκευι αιμοκάκαρςθσ κα τροφοδοτείται με νερό πίεςθσ πάνω από 1,5 bar. 

7. Στο νερό γίνεται επεξεργαςία, ϊςτε θ περιεκτικότθτα του ςε ουςίεσ να μθν ξεπερνά τα όρια που κακορίηονται ςτον 
ακόλουκο πίνακα (πρότυπα ΑΑΜΙ): 

Ουςία Πρια περιεκτικότθτασ 

Αςβζςτιο 2 mg/l 

Μαγνιςιο 4 » 

Νάτριο 70 » 

Κάλιο 8 » 

Φκόριο 0,2 » 

Ελεφκερο χλϊριο 0,5 » 

Χλωραμίνεσ 0,1 » 

Νιτρικά (ωσ Άηωτο) 2 » 

Θειϊκά 100 » 

Χαλκόσ 0,1 » 

Βάριο 0,1 » 

Ψευδάργυροσ 0,1 » 

Αργίλιο 0,01 » 

Αρςενικό 0,005 » 

Μόλυβδοσ 0,005 » 

Άργυροσ 0,005 » 

Κάδμιο 0,001 » 

Χρϊμιο 0,014 » 
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Σελινιο 0,09 » 

Υδράργυροσ 0,0002 » 

Αντιμόνιο 0,006 » 

Βθρίλιο 0,0004 » 

Θάλιο 0,002 » 

Οργανικζσ ουςίεσ 2 mg_MnO4/l 

Ηωντανοί μικροβιακοί οργανιςμοί 200 cfu/ml 
(50 cfu/ml)* 

Ενδοτοξίνεσ 2 EU/ml 
(1 EU/ml)* 

 
* Επίπεδο λιψθσ μζτρων 
Θ διαδικαςία επεξεργαςίασ του νεροφ κα γίνεται όπωσ πιο κάτω: 

 Στθν αρχι το νερό κατάλλθλθσ ποιότθτασ μζςω κατάλλθλου αγωγοφ φτάνει ςτον χϊρο επεξεργαςίασ, απ’ όπου ςτθ 

ςυνζχεια μζςω αντλίασ κα διζρχεται από μθχανικό φίλτρο, αποςκλθρυντι, φίλτρο ενεργοφ άνκρακα, φίλτρο ςωματιδίων 

και δφο ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ εν ςειρά με ενδιάμεςθ δεξαμενι και αντλία τροφοδοςίασ (δεφτερου ςταδίου). 

 Από εκεί κα κατακλίβεται απ’ ευκείασ ςε κλειςτό βρόγχο (με αρχι τθν ζξοδο του δεφτερου 

ςταδίου αντίςτροφθσ όςμωςθσ και τζλοσ τθν είςοδο του δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ όςμωςθσ), απ’ όπου κα 

τροφοδοτοφνται με τθν απαιτοφμενθ πίεςθ οι ςυςκευζσ αιμοκάκαρςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ του βρόγχου κα είναι 

τζτοιοσ ϊςτε το μικοσ των ςωλθνϊςεων με τισ οποίεσ οι ςυςκευζσ αιμοκάκαρςθσ κα ςυνδζονται με αυτόν να 

είναι το ελάχιςτο δυνατό. 

 Σθμειϊνεται ότι όλα τα παραπάνω κα ζχουν ςυνδεμζνεσ παράλλθλα άλλεσ ίδιεσ ςυςκευζσ ωσ εφεδρικζσ, οι οποίεσ κα 

ευρίςκονται ςε λειτουργία. Θα εγκαταςτακοφν δθλαδι δυο παράλλθλα και ανεξάρτθτα ςυγκροτιματα επεξεργαςίασ 

νεροφ. 

 
                         Β Τεχνικά χαρακτθριςτικά εξαρτθμάτων και ςυςκευϊν κάκε γραμμισ επεξεργαςίασ νεροφ (δυο     παράλλθλεσ 

γραμμζσ) 

 
                       Σωλινεσ – βάνεσ – βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ – λοιπά εξαρτιματα 

 Θα είναι από ιςχυρό ατοξικό πλαςτικό με πίεςθ λειτουργίασ 10 bar 

                                                               Δίδυμο Ριεςτικό ςυγκρότθμα  

 Οι αντλίεσ (1+1 εφεδρικι) κα ζχουν όλα τα διαβρεχόμενα μζρθ τουσ από ανοξείδωτο χάλυβα ι από ιςχυρό ατοξικό 

πλαςτικό.  

 Θα ζχει παροχι 4,0 m3/h και μανομετρικό φψοσ 5 bar. Θα ςυνοδεφεται από πιεςτικό δοχείο τουλάχιςτον 50 λίτρων και 

πιεςςοςτάτθ για τθν αυτόματθ λειτουργία του δίδυμου πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ. 

 

                                                                              Μθχανικό φίλτρο 

 Θα είναι τφπου άμμου πολλαπλϊν ςτρϊςεων ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ ςωματιδίων μζχρι 10μ ςτθν ονομαςτικι του 

παροχι. 

 Τα υλικά των διαφόρων ςτρϊςεϊν του κα είναι ανκεκτικά ςτισ τριβζσ και δεν κα προςδίνουν γεφςθ, οςμι ι χρϊμα 

ςτο νερό. 

 Το δοχείο του κα είναι καταςκευαςμζνο από ατοξικό υλικό που δεν διαβρϊνεται. 

 Θα είναι αυτόματο ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ και πλυςίματοσ του και κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar. 

 Θα ζχει παροχι 1,4 m3/h 

                                                                        Αποςκλθρυντισ 

 Θα είναι αυτόματοσ, τφπου ρθτινϊν κατιόντων, με ρθτίνεσ που κα ζχουν μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςτισ τριβζσ και 

ομοιομορφία κόκκων. 

 Τα δοχεία του κα είναι καταςκευαςμζνα από ατοξικό υλικό που δεν διαβρϊνεται. 

 Θα ςυνοδεφεται από πλαςτικό δοχείο, με NaCl, για 10 αναγεννιςεισ τουλάχιςτο, το οποίο κα ζχει διάταξθ για τθν 

καλφτερθ δθμιουργία διαλφματοσ NaCl, κακϊσ και διάταξθ για τθν πρόλθψθ τθσ υπερχείλιςθσ. 

 Θα είναι αυτόματοσ ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ και αναγζννθςισ του και κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar. 

 Θα παράγει αποςκλθρυμζνο νερό 0 βακμϊν ςκλθρότθτασ. 
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 Θα ζχει παροχι 1,4 m3/h και ικανότθτα ανταλλαγισ ιόντων ςε γαλλικοφσ κυβικοβακμοφσ μεταξφ 2 διαδοχικϊν 

αναγεννιςεϊν του 500 τουλάχιςτον (ϊςτε να γίνεται περίπου 1 αναγζννθςθ / θμζρα για κάκε ςτιλθ). 

                                                                            Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα 

 Θα περιζχει ενεργό άνκρακα με ςκλθροφσ κόκκουσ που κα εξαςφαλίηουν τθ μακροηωία και τθν ανκεκτικότθτά του 

ςτισ τριβζσ. 

 Το δοχείο του κα είναι καταςκευαςμζνο από ατοξικό υλικό που δεν διαβρϊνεται. 

 Θα είναι αυτόματο ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ και πλυςίματόσ του και κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar. 

 Θα ζχει παροχι 1,4 m3/h 

                                                                                         

                                                                             Φίλτρο ςωματιδίων 

 Θα αποτελείται από το ανταλλάξιμο ςτοιχείο του (φυςίγγιο), με τθ κικθ του από ιςχυρό υλικό, κακϊσ και τθ 

βαλβίδα αποπίεςθσ – εξαζρωςθσ του. 

 Θα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar. 

 Θα ζχει παροχι 1,4 m3/h και ικανότθτα ςυγκράτθςθσ 5μ. 

                                                                 

                                                                  Σφςτθμα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 

 Ρρόκειται για δφο εν ςειρά ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ με ενδιάμεςθ δεξαμενι και αντλία τροφοδοςίασ. 

 Με απλό χειριςμό κα μπορεί να λειτουργεί με τα δφο ςτάδια εν παραλλιλω ι μόνο το 1ο ι το 2ο ςτάδιο. 

 Θ κάκε ςυςκευι κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Θα απομακρφνει από το νερό τουλάχιςτο το 95% των διαλυμζνων αλάτων, με πίεςθ λειτουργίασ 14 – 20 bar και 

κερμοκραςία ειςόδου νεροφ 20οC. Επίςθσ κα κατακρατά το ςφνολο ςχεδόν των κολλοειδϊν, βακτθρίων, πυρετογόνων και 

κάκε είδουσ διαλυτϊν οργανικϊν ουςιϊν. 

 Θα περιλαμβάνει ςε κάκε ςτάδιο: 

 μεμβράνθ (ι μεμβράνεσ) τφπου spiral από αρωματικά πολυαμίδια με πίεςθ λειτουργίασ μζχρι 40 bar,  

  πολυβάκμια ανοξείδωτθ αντλία για παροχι νεροφ ςτισ μεμβράνεσ με κατάλλθλθ πίεςθ 14 – 20 bar, 

 ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ πριν και μετά τθ μεμβράνθ, 

 ςφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ ςτθ μεμβράνθ από 0 ζωσ 20 bar, 

 ςφςτθμα προςταςίασ τθσ αντλίασ από ανεπαρκι πίεςθ του νεροφ τροφοδοςίασ, 

 ςφςτθμα για αποςτείρωςθ και κακαριςμό των μεμβρανϊν τθσ, 

 αντικραδαςμικά ζδρανα και ςτθρίξεισ, 

 ςτεγανό θλεκτρικό πίνακα με προςταςία Ι 55, κοινό για τα δφο ςτάδια, 

 όλα τα απαραίτθτα κουμπιά και ενδεικτικζσ λυχνίεσ, για τθ λειτουργία, το ςταμάτθμα, τθ χαμθλι πίεςθ και τθν 

αποςτείρωςθ των μεμβρανϊν, 

 ροόμετρα για μζτρθςθ του παραγόμενου, του ανακυκλοφμενου και του απορριπτόμενου νεροφ. 

 Στθν ζξοδό τθσ κα φζρει μετρθτι αγωγιμότθτασ, ο οποίοσ κα εκπζμπει οπτικό και ακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ, ςε 

περίπτωςθ που διαπιςτϊςει κακι ποιότθτα του παραγόμενου νεροφ. 

 Θα ζχει παροχι 1000 lt/h ςτο δεφτερο ςτάδιο και περίπου 1100 lt/h ςτο πρϊτο ςτάδιο, με πίεςθ λειτουργίασ 14 – 20 

bar και κερμοκραςία ειςόδου νεροφ 20οC. 

                                                                   Ενδιάμεςθ Δεξαμενι 

 Θα είναι από ανκεκτικό υλικό, κατά προτίμθςθ πολυαικυλζνιο. 

 Θα φζρει: 

 ανκρωποκυρίδα, 

 υποδοχζσ για ςφνδεςθ των ςωλινων προςαγωγισ, απαγωγισ, κακϊσ και υποδοχι για τθν πλιρθ εκκζνωςθ τθσ, 

 ςωλινα εξαεριςμοφ, 

 αυτοματιςμό ςτάκμθσ για τθν εκκίνθςθ και παφςθ τθσ παροχισ νεροφ, κακϊσ και αυτοματιςμό προςταςίασ τθσ αντλίασ, 

από ξθρι λειτουργία. 

 Θα ζχει χωρθτικότθτα 1,0 m3. 

 Θ ενδιάμεςθ αντλία τροφοδοςίασ του δεφτερου ςταδίου (1+1 εφεδρικι) κα ζχει ίδια χαρακτθριςτικά με τθν αρχικι. 
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Γ Λοιπζσ απαιτιςεισ 

 Τα τεχνικά κ.λπ. χαρακτθριςτικά που κα υποβλθκοφν, κα περιλαμβάνουν απαραίτθτα πλιρθ Μελζτθ, Τεχνικι Ρεριγραφι 

και Φφλλο ςυμμόρφωςθσ, τα οποία κα πρζπει να τεκμθριωκοφν με αντίςτοιχα prospectus για να αξιολογθκοφν. 

 Με τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να προβλεφκοφν και εκτελεςτοφν οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ ϊςτε το 

παραγόμενο νερό από το ςφςτθμα να τροφοδοτεί το υφιςτάμενο δίκτυο διανομισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ των απαιτοφμενων δικτφων κα πρζπει να γίνει αποςτείρωςθ ολόκλθρου του δικτφου διανομισ 

επεξεργαςμζνου νεροφ ϊςτε να ακολουκιςει θ ομαλι και αςφαλισ λειτουργία τθσ μονάδασ. Ρρζπει να λθφκεί υπόψθ 

ότι οι εργαςίεσ αυτζσ δεν κα πρζπει να διαταράξουν τθ λειτουργία τθσ μονάδασ. 

 Να υπάρχει δυνατότθτα περιοδικισ αποςτείρωςθσ όλου του δικτφου. 

 Να κατατεκεί λεπτομερζσ διάγραμμα ροισ του ςυςτιματοσ κακϊσ και τεχνικά εγχειρίδια των ςυςκευϊν, ϊςτε να γίνει 

αντιλθπτι θ ςυμπεριφορά του ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ του.  

 Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα γίνει πλιρθ ςιμανςθ όλων των μερϊν του ςυςτιματοσ κακϊσ και ζλεγχοσ 

θλεκτρικισ αςφάλειασ ςφμφωνα με το πρότυπο HD 384. 

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να παραδοκεί πλιρεσ με τισ ςωλθνϊςεισ διανομισ του ςε λειτουργία χωρίσ καμία επιπλζον 

επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο και το απαιτοφμενο κόςτοσ για τθν εγκατάςταςι του κα πρζπει να εμπεριζχεται ςτθ τιμι 

προςφοράσ. 

 Στθν προςφορά κα περιλαμβάνεται οπωςδιποτε και θ εκπαίδευςθ προςωπικοφ (γιατρϊν – χειριςτϊν και τεχνικϊν). 

 Τόςο ο προμθκευτισ, όςο και ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτουν ISO 9001 και 14001 που να αφοροφν τθν 

παραγωγι και τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ μθχανθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ, τα οποία κα ςυνοδεφουν τον 

φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον διετισ από τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ λειτουργίασ και θ διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν εγγυθμζνθ για δζκα τουλάχιςτον ζτθ με τθν 

διακεςιμότθτά τουσ εντόσ 24ϊρου από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Νοςοκομείου. 

 Κατά τθ διάρκεια εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του ςυςτιματοσ προερχόμενθ από τθ 

ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτόσ 

των αναλωςίμων. 

 Επιςθμαίνεται ότι κάκε απόκλιςθ από τισ παραπάνω προδιαγραφζσ και τα μεγζκθ τουσ κα ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ 

και απόρριψθσ του προτεινόμενου, από τον διαγωνιηόμενο, ςυςτιματοσ από το Νοςοκομείο. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ( ΙΙΙ).  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ. 

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

Α.ΓΕΝΙΚΑ 

A1.Το υπό προμικεια ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρεσ, καινοφριο, 
αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και ςυςκευζσ. 

ΝΑΙ   

A2.Θ κυρίωσ επεξεργαςία να βαςίηεται ςε ςφςτθμα δφο εν ςειρά 
ςυςκευϊν αντίςτροφθσ όςμωςθσ, το οποίο να λειτουργεί κατά τρόπο 
τζτοιο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ τροφοδοςία τθσ Μονάδασ με 
νερό ακόμθ και ςε περίπτωςθ πλιρουσ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
πρϊτου ι του δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 

ΝΑΙ   

A3.Το παραγόμενο νερό κα πρζπει να διανζμεται ON-LINE ςε 
ςωλθνϊςεισ διανομισ τφπου κλειςτοφ βρόγχου. Θ πίεςθ ςτο κφκλωμα 
διανομισ πρζπει να ρυκμίηεται αυτόματα ςε επικυμθτά όρια, 
ανεξαρτιτωσ τθσ κατανάλωςθσ. 

ΝΑΙ   

A4.Oι ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ που επεξεργάηονται το νερό 
τροφοδότθςθσ ςυςκευϊν αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ υπ’ αρίκ. ΔΥ7/οικ. 2480 (ΦΕΚ 
679/Β/13-9-1994) περί εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν 
Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/ 14-6-93 που αφορά ςτα Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα. 
Συνεπϊσ οι ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ πρζπει να ζχουν 
καταςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ παραπάνω 
νομοκεςίασ. Ρροσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό CE 
που εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ςτο οποίο κα 
πιςτοποιείται ότι το προςφερόμενο Ιατροτεχνολογικό προϊόν ικανοποιεί 
τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, άλλωσ θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι 
δεν γίνεται δεκτι από το Νοςοκομείο και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΝΑΙ   

Α5.Επίςθσ τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ των ςυςκευϊν 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ (από τον οποίο κα τισ προμθκευτεί ο Ανάδοχοσ) 
πρζπει να τθροφν τισ αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ 
διανομισ Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.1348/2004 Υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) και 
προσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 

ΝΑΙ   

A6.Στο νερό γίνεται επεξεργαςία, ϊςτε θ περιεκτικότθτα του ςε ουςίεσ να 
μθν ξεπερνά τα όρια που κακορίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα (πρότυπα 
ΑΑΜΙ): 

Ουςία Πρια περιεκτικότθτασ 

Αςβζςτιο 2 mg/l 
Μαγνιςιο 4 » 
Νάτριο 70 » 
Κάλιο 8 » 
Φκόριο 0,2 » 
Ελεφκερο χλϊριο 0,5 » 
Χλωραμίνεσ 0,1 » 
Νιτρικά (ωσ Άηωτο) 2 » 
Θειϊκά 100 » 
Χαλκόσ 0,1 » 
Βάριο 0,1 » 
Ψευδάργυροσ 0,1 » 
Αργίλιο 0,01 » 
Αρςενικό 0,005 » 
Μόλυβδοσ 0,005 » 
Άργυροσ 0,005 » 
Κάδμιο 0,001 » 
Χρϊμιο 0,014 » 
Σελινιο 0,09 » 
Υδράργυροσ 0,0002 » 
Αντιμόνιο 0,006 » 
Βθρίλιο 0,0004 » 

ΝΑΙ 
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Θάλιο 0,002 » 
Οργανικζσ ουςίεσ 2 mg_MnO4/l 
Ηωντανοί μικροβιακοί 
οργανιςμοί 

200 cfu/ml (50 cfu/ml)* 

Ενδοτοξίνεσ 2 EU/ml(1ΕU/m 
 

Α.7. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΩΣ ΡΙΟ 
ΚΑΤΩ: 

 Στθν αρχι το νερό κατάλλθλθσ ποιότθτασ μζςω κατάλλθλου 
αγωγοφ φτάνει ςτον χϊρο επεξεργαςίασ, απ’ όπου ςτθ 
ςυνζχεια μζςω αντλίασ κα διζρχεται από μθχανικό φίλτρο, 
αποςκλθρυντι, φίλτρο ενεργοφ άνκρακα, φίλτρο ςωματιδίων 
και δφο ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ εν ςειρά με ενδιάμεςθ 
δεξαμενι και αντλία τροφοδοςίασ (δεφτερου ςταδίου). 

 Από εκεί κα κατακλίβεται απ’ ευκείασ ςε κλειςτό βρόγχο (με 
αρχι τθν ζξοδο του δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ όςμωςθσ 
και τζλοσ τθν είςοδο του δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ 
όςμωςθσ), απ’ όπου κα τροφοδοτοφνται με τθν απαιτοφμενθ 
πίεςθ οι ςυςκευζσ αιμοκάκαρςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ του βρόγχου 
κα είναι τζτοιοσ ϊςτε το μικοσ των ςωλθνϊςεων με τισ οποίεσ 
οι ςυςκευζσ αιμοκάκαρςθσ κα ςυνδζονται με αυτόν να είναι το 
ελάχιςτο δυνατό. 

 Σθμειϊνεται ότι όλα τα παραπάνω κα ζχουν ςυνδεμζνεσ 
παράλλθλα άλλεσ ίδιεσ ςυςκευζσ ωσ εφεδρικζσ, οι οποίεσ κα 
ευρίςκονται ςε λειτουργία. Θα εγκαταςτακοφν δθλαδι δυο 
παράλλθλα και ανεξάρτθτα ςυγκροτιματα επεξεργαςίασ νεροφ.  

ΝΑΙ 
 

  

  Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ   ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΑΜΜΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ (ΔΥΟ   ΡΑΑΛΛΗΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ) 

Β1.Σωλινεσ – βάνεσ – βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ – λοιπά εξαρτιματα. Θα 
είναι από ιςχυρό ατοξικό πλαςτικό με πίεςθ λειτουργίασ 10 bar 

ΝΑΙ   

    Β2.  Δίδυμο Ριεςτικό ςυγκρότθμα. Οι αντλίεσ (1+1 εφεδρικι) κα ζχουν 
όλα τα διαβρεχόμενα μζρθ τουσ από ανοξείδωτο χάλυβα ι από ιςχυρό 
ατοξικό πλαςτικό και κα ζχει παροχι 4,0 m3/h και μανομετρικό φψοσ 5 
bar. Θα ςυνοδεφεται από πιεςτικό δοχείο τουλάχιςτον 50 λίτρων και 
πιεςςοςτάτθ για τθν αυτόματθ λειτουργία του δίδυμου πιεςτικοφ 
ςυγκροτιματοσ 

ΝΑΙ   

Β3. Μθχανικό φίλτρο. Θα είναι τφπου άμμου πολλαπλϊν ςτρϊςεων 
ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ ςωματιδίων μζχρι 10μ ςτθν ονομαςτικι του 
παροχι, Τα υλικά των διαφόρων ςτρϊςεϊν του κα είναι ανκεκτικά ςτισ 
τριβζσ και δεν κα προςδίνουν γεφςθ, οςμι ι χρϊμα ςτο νερό, το δοχείο 
του κα είναι καταςκευαςμζνο από ατοξικό υλικό που δεν διαβρϊνεται, 
κα είναι αυτόματο ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ και πλυςίματοσ του και 
κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar και κα ζχει παροχι 1,4 m3/h 

ΝΑΙ   

Β.4.ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΗΣ. Θα είναι αυτόματοσ, τφπου ρθτινϊν κατιόντων, με 
ρθτίνεσ που κα ζχουν μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςτισ τριβζσ και ομοιομορφία 
κόκκων, τα δοχεία του κα είναι καταςκευαςμζνα από ατοξικό υλικό που 
δεν διαβρϊνεται, κα ςυνοδεφεται από πλαςτικό δοχείο, με NaCl, για 10 
αναγεννιςεισ τουλάχιςτο, το οποίο κα ζχει διάταξθ για τθν καλφτερθ 
δθμιουργία διαλφματοσ NaCl, κακϊσ και διάταξθ για τθν πρόλθψθ τθσ 
υπερχείλιςθσ, κα είναι αυτόματοσ ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ και 
αναγζννθςισ του και κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar, κα παράγει 
αποςκλθρυμζνο νερό 0 βακμϊν ςκλθρότθτασ και κα ζχει παροχι 1,4 
m3/h και ικανότθτα ανταλλαγισ ιόντων ςε γαλλικοφσ κυβικοβακμοφσ 
μεταξφ 2 διαδοχικϊν αναγεννιςεϊν του 500 τουλάχιςτον (ϊςτε να 
γίνεται περίπου 1 αναγζννθςθ / θμζρα για κάκε ςτιλθ) 

ΝΑΙ   

Β.5.   ΦΙΛΤΟ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ. Θα περιζχει ενεργό άνκρακα με 
ςκλθροφσ κόκκουσ που κα εξαςφαλίηουν τθ μακροηωία και τθν 
ανκεκτικότθτά του ςτισ τριβζσ, το δοχείο του κα είναι καταςκευαςμζνο 
από ατοξικό υλικό που δεν διαβρϊνεται, κα είναι αυτόματο ςε όλεσ τισ 
φάςεισ λειτουργίασ και πλυςίματόσ του και κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 
bar και κα ζχει παροχι 1,4 m3/h 

ΝΑΙ   

Β.6.  ΦΙΛΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. Θα αποτελείται από το ανταλλάξιμο ςτοιχείο 
του (φυςίγγιο), με τθ κικθ του από ιςχυρό υλικό, κακϊσ και τθ βαλβίδα 
αποπίεςθσ – εξαζρωςθσ του, κα ζχει πίεςθ λειτουργίασ 6 bar και κα ζχει 

ΝΑΙ   
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παροχι 1,4 m3/h και ικανότθτα ςυγκράτθςθσ 5μ. 

Β.7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ.Ρρόκειται για δφο εν ςειρά 
ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ με ενδιάμεςθ δεξαμενι και αντλία 
τροφοδοςίασ, με απλό χειριςμό κα μπορεί να λειτουργεί με τα δφο 
ςτάδια εν παραλλιλω ι μόνο το 1

ο
 ι το 2

ο
 ςτάδιο, θ κάκε ςυςκευι κα 

ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
i. Θα απομακρφνει από το νερό τουλάχιςτο το 95% των 

διαλυμζνων αλάτων, με πίεςθ λειτουργίασ 14 – 20 bar και 
κερμοκραςία ειςόδου νεροφ 20

ο
C. Επίςθσ κα κατακρατά το 

ςφνολο ςχεδόν των κολλοειδϊν, βακτθρίων, πυρετογόνων και 
κάκε είδουσ διαλυτϊν οργανικϊν ουςιϊν. 

ii. Θα περιλαμβάνει ςε κάκε ςτάδιο: 
α.Μεμβράνθ (ι μεμβράνεσ) τφπου spiral από αρωματικά 
πολυαμίδια με πίεςθ λειτουργίασ μζχρι 40 bar,  
β.Ρολυβάκμια ανοξείδωτθ αντλία για παροχι νεροφ ςτισ 
μεμβράνεσ με κατάλλθλθ πίεςθ 14 – 20 bar, 
γ.Σφςτθμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ πριν και μετά τθ μεμβράνθ,  
δ.Σφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ ςτθ μεμβράνθ από 0 ζωσ 20 
bar, 
ε.Σφςτθμα προςταςίασ τθσ αντλίασ από ανεπαρκι πίεςθ του 
νεροφ τροφοδοςίασ,  
ςτ.Σφςτθμα για αποςτείρωςθ και κακαριςμό των μεμβρανϊν 
τθσ, 
η.Αντικραδαςμικά ζδρανα και ςτθρίξεισ, 
θ.Στεγανό θλεκτρικό πίνακα με προςταςία Ι 55, κοινό για τα 
δφο ςτάδια, 
κ.Πλα τα απαραίτθτα κουμπιά και ενδεικτικζσ λυχνίεσ, για τθ 
λειτουργία, το ςταμάτθμα, τθ χαμθλι πίεςθ και τθν 
αποςτείρωςθ των μεμβρανϊν, 
ι.οόμετρα για μζτρθςθ του παραγόμενου, του 
ανακυκλοφμενου και του απορριπτόμενου νεροφ. 

Στθν ζξοδό τθσ κα φζρει μετρθτι αγωγιμότθτασ, ο οποίοσ κα εκπζμπει 
οπτικό και ακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει 
κακι ποιότθτα του παραγόμενου νεροφ και κα ζχει παροχι 1000 lt/h ςτο 
δεφτερο ςτάδιο και περίπου 1100 lt/h ςτο πρϊτο ςτάδιο, με πίεςθ 
λειτουργίασ 14 – 20 bar και κερμοκραςία ειςόδου νεροφ 20

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

Β.8.ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ. Θα είναι από ανκεκτικό υλικό, κατά 
προτίμθςθ πολυαικυλζνιο και κα φζρει: 

 Ανκρωποκυρίδα, 

 Υποδοχζσ για ςφνδεςθ των ςωλινων προςαγωγισ, απαγωγισ, 
κακϊσ και υποδοχι για τθν πλιρθ εκκζνωςθ τθσ,  

 Σωλινα εξαεριςμοφ,  

 Αυτοματιςμό ςτάκμθσ για τθν εκκίνθςθ και παφςθ τθσ παροχισ 
νεροφ, κακϊσ και αυτοματιςμό προςταςίασ τθσ αντλίασ, από 
ξθρι λειτουργία. 

Θα ζχει χωρθτικότθτα 1,0 m
3
και θ ενδιάμεςθ αντλία τροφοδοςίασ του 

δεφτερου ςταδίου (1+1 εφεδρικι) κα ζχει ίδια χαρακτθριςτικά με τθν 
αρχικι 

ΝΑΙ 

  

Γ. ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ    

Γ1.Τα τεχνικά κ.λπ. χαρακτθριςτικά που κα υποβλθκοφν, κα 
περιλαμβάνουν απαραίτθτα πλιρθ Μελζτθ, Τεχνικι Ρεριγραφι και 
Φφλλο ςυμμόρφωςθσ, τα οποία κα πρζπει να τεκμθριωκοφν με 
αντίςτοιχα prospectus για να αξιολογθκοφν. 

ΝΑΙ   

Γ2.Με τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να προβλεφκοφν και 
εκτελεςτοφν οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ ϊςτε το παραγόμενο νερό από το 
ςφςτθμα να τροφοδοτεί το υφιςτάμενο δίκτυο διανομισ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των απαιτοφμενων δικτφων κα πρζπει να 
γίνει αποςτείρωςθ ολόκλθρου του δικτφου διανομισ επεξεργαςμζνου 
νεροφ ϊςτε να ακολουκιςει θ ομαλι και αςφαλισ λειτουργία τθσ 
μονάδασ. Ρρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι οι εργαςίεσ αυτζσ δεν κα πρζπει 
να διαταράξουν τθ λειτουργία τθσ μονάδασ. 

ΝΑΙ   

Γ3.Να υπάρχει δυνατότθτα περιοδικισ αποςτείρωςθσ όλου του δικτφου. ΝΑΙ   
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Γ4.Να κατατεκεί λεπτομερζσ διάγραμμα ροισ του ςυςτιματοσ κακϊσ και 
τεχνικά εγχειρίδια των ςυςκευϊν, ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ 
ςυμπεριφορά του ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ του.  

ΝΑΙ   

Γ5.Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα γίνει πλιρθ ςιμανςθ όλων των 
μερϊν του ςυςτιματοσ κακϊσ και ζλεγχοσ θλεκτρικισ αςφάλειασ 
ςφμφωνα με το πρότυπο HD 384. 

ΝΑΙ   

Γ6.Το ςφςτθμα κα πρζπει να παραδοκεί πλιρεσ με τισ ςωλθνϊςεισ 
διανομισ του ςε λειτουργία χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για το 
Νοςοκομείο και το απαιτοφμενο κόςτοσ για τθν εγκατάςταςι του κα 
πρζπει να εμπεριζχεται ςτθ τιμι προςφοράσ. 

ΝΑΙ   

Γ7.Στθν προςφορά κα περιλαμβάνεται οπωςδιποτε και θ εκπαίδευςθ 
προςωπικοφ (γιατρϊν – χειριςτϊν και τεχνικϊν) 

ΝΑΙ   

Γ8.Τόςο ο προμθκευτισ, όςο και ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να 
διακζτουν ISO 9001 και 14001 που να αφοροφν τθν παραγωγι και τθν 
εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ μθχανθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ, τα 
οποία κα ςυνοδεφουν τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

ΝΑΙ   

Γ9.Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον διετισ 
από τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ 
και θ διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν εγγυθμζνθ για δζκα 
τουλάχιςτον ζτθ με τθν διακεςιμότθτά τουσ εντόσ 24ϊρου από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Νοςοκομείου. 

ΝΑΙ   

Γ10.Κατά τθ διάρκεια εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για 
καμία βλάβθ του ςυςτιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι 
χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, 
ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτόσ των αναλωςίμων. 

ΝΑΙ   

Γ11.Επιςθμαίνεται ότι κάκε απόκλιςθ από τισ παραπάνω προδιαγραφζσ 
και τα μεγζκθ τουσ κα ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ και απόρριψθσ του 
προτεινόμενου, από τον διαγωνιηόμενο, ςυςτιματοσ από το Νοςοκομείο. 

ΝΑΙ   
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                                                                          ΡΑΑΤΗΜΑ IV.ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

                                              ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Είδοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. ΧΩΙΣ 
Φ.Ρ.Α.(αρικμθτικϊσ 

και ολογράφωσ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
(αρικμθτικϊσ 

και 
ολογράφωσ) 

ΡΟΣΟ ΦΡΑ 
(αρικμθτικϊσ 

και 
ολογράφωσ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α.(αρικμθτικϊσ 

και ολογράφωσ) 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΟΥ 
ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΓΚΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΟΥ 

1 

    

 
                                     ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 

 
ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) 

ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΦΡΑ 

(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

  

 

                                                                             ΡΑΑΤΗΜΑ V. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………………………………………….. 
Κατάςτθμα               ……………………………………………………….. 
Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Τ.Κ. FAX) …………        Θμερομθνία ζκδοςθσ………………….. 
ΕΥΩ …………………………………. 
 
Ρροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α………………………………….. 
ΕΥΩ …………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………………………………..υπζρ τθσ 
εταιρείασ ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………… και  Δ/νςθ ………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………………………                           για τθν προμικεια  ………………………………………………. 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ……./…………….. Δ/ξι ςασ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ εν 
λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον  χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι 
το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………………………………… 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ 
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για 
τθν Τράπεηά μασ. 
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                                                       ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομαςία Τράπεηασ…………………….. 
Κατάςτθμα               ……………………. 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. fax)             
                                                       
                                                                    Θμερομθνία ζκδοςθσ…………… 
                                                                    ΕΥΩ ……………………………. 
Ρροσ  
Γ.Ν. «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΛΕΩΦ.ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ 50 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,  
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ……….. (και 
ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ 
εταιρείασ…………………………………………………………. με  Α.Φ.Μ…………………… 
Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθ με αρικμό 
………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν  προμικεια ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ ……./………) προσ 
κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …………..… ΕΥΩ 
αυτισ.  
- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ  και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε  πζντε (5) θμζρεσ από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  
- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν ……………….. ι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ,  
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  
 
 

                                                                                     

                                                                                       ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 
Στθ Θεςςαλονίκθ ςιμερα …………., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι, αφενόσ το ……………………………………………………,   που 
εδρεφει ςτ   ………….…………………………..………………………………, νόμιμα εκπροςωποφμενο από 
τ………………………………………………………….., που χάριν ςυντομίασ κα καλείται "ΕΓΟΔΟΤΘΣ" και αφετζρου θ εδρεφουςα ςτθ 
………………………, οδόσ …………………………………… Τ.Κ. …………., τθλ. …………………, fax. …………………… ΑΦΜ: ………………………, 
Δ.Ο.Υ. ………………………………. εταιρία με τθν επωνυμία ……………………………………………. Ρου εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. 
……………………………………… και ςτο εξισ,  χάριν ςυντομίασ κα καλείται "ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ". 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
Α) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
Β) Τθν υπ’ αρικ……….. διακιρυξθ. 
Γ) Τθν από ……….…… προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλόμενου. 
Δ) Τθν υπ' αρικ. ………………………… κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του  Νοςοκομείου ςφμφωνα με τθν οποία ο 
δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων ανακθρφχκθκε Ρρομθκευτισ, για τα αναγραφόμενα ςτο άρκρο 1ο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 
ΑΘΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1.  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ……………………………………………………μετά τθν αποξιλωςθ 
και απομάκρυνςθ του αντίςτοιχου παλιοφ μθχανιματοσ, τφπου ….   
1.2. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  προςφορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ 
αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 
ΑΘΟ 2 
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ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 
2.1    ΤΟ υπό προμικεια ςυγκροτθμα κα παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ και ςε πλιρθ λειτουργία ςτο Νοςοκομείο  ςτον χϊρο 
που κα υποδεικνφεται από το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι,  μζςα ςε χρονικό διάςτθμα (60) θμερϊν 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
2.2. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Νοςοκομείου, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016. Θ παράταςθ γίνεται πάντοτε υπό τθν επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Νοςοκομείου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων (άρκρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τθ λιξθ 
τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του Ρρομθκευτι εκπτϊτου. 
(άρκρο 203 του Ν.4412/2016). 
2.3.  Θ παραλαβι του ςυγκροτθματοσ  κα διενεργείται από Επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςομζνου προσ 
τοφτο ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Ο Ρρομθκευτισ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. Ο ζλεγχοσ τθσ 
ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 208 & 209 του 
Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, τα 
παραςτατικά που κα ςυνοδεφουν τα υλικά και, πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 
2.4.  Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ 
και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ.  εάν υπάρχει. 
ΑΘΟ 3 
ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
3.1.  Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ρρομθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε το ςυμβατικό είδοσ, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτό μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ 
που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 
3.2.  Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, εφόςον: 
3.2.1. Ο εξοπλιςμόσ  δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 
3.2.2. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
3.3.  Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 
απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του 
Ν.4412/2016. 
3.4. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ είδουσ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να 
επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.  
3.5.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εξοπλιςμόσ παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ 
διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ 
χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι,  τα πρόςτιμα του άρκρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία 
που ορίηει το άρκρο αυτό. 
3.6. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν 
κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
3.7.   Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  
 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ 
καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 
3.8. Ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. (Άρκρο 18 του Ν. 
4412/2016). 

ΑΘΟ 4 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
4.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι  τ… ………………….……., ποςοφ ………… ευρϊ, το οποίο 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με 
χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201….  

Θ ανωτζρω εγγφθςθ δφναται να αντικαταςτακεί με αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, 
φψουσ 2,5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ προ Φ.Ρ.Α., ιτοι ……….…... ευρϊ, μετά τθν επιτυχι διενζργεια τθσ 
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ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι του Νοςοκομείου και κατόπιν 
αιτιολογθμζνου ζγγραφου αιτιματοσ του προμθκευτι ι αλλιϊσ να επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν εκπλιρωςθ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  

. Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν απρόςκοπτθ προμικεια ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ μετά τθν παραλαβι του 
εξοπλιςμοφ. 
Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 
72 του Ν.4412/2016. 
4.2. Εγγφθςθ καλισ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι  τ… ………………….……., ποςοφ ………… ευρϊ, το οποίο 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με 
χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201….  
4.3.Θ ανωτζρω εγγφθςθ δφναται να αντικαταςτακεί με αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, 
φψουσ 2,5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ προ Φ.Ρ.Α., ιτοι ……….…... ευρϊ, μετά τθν επιτυχι διενζργεια τθσ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι του Νοςοκομείου και κατόπιν 
αιτιολογθμζνου ζγγραφου αιτιματοσ του προμθκευτι ι αλλιϊσ να επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  
4.4. Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν απρόςκοπτθ προμικεια ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ μετά τθν παραλαβι 
του εξοπλιςμοφ. 
4.5.   Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 
ΑΘΟ 5 
ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 
5.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ 
πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. 
Α’) 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον προμθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των ………… ευρϊ και ……….. 
λεπτϊν (€), πλζον ΦΡΑ 24%  ιτοι ςυνολικά ………………… ευρϊ και  ………….λεπτϊν (……….). Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ παροφςασ, μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα 
περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του προμθκευτι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
Ρρομικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

5.2. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) βαρφνει το Νοςοκομείο. Ο προμθκευτισ βαρφνεται με τισ παρακάτω νόμιμεσ 
κρατιςεισ:  

Θα παρακρατείται : 

 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ 
ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
ε) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΡΑ και 
κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω 
του Ν. 3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-
2010) 
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ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΡΑ) υπζρ του Δθμοςίου, που παρακρατείται από τθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν (άρκρο 36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
Ο ΦΡΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
ΑΘΟ 6 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Νοςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι αφορά τθ 
χριςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ: 
α) Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του εξοπλιςμοφ. 
β) Να προφυλάςςει τον εξοπλιςμό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα υπαλλιλων του 
Νοςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, υπερβολικι ηζςτθ κ.λπ.). 
ΑΘΟ 7 
ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
7.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ - παράδοςθ του υπό προμικεια 
υλικοφ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του 
οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  
7.2.  Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά 
ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε 
περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι 
λόγου ανωτζρασ βίασ  για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  
7.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ρρομθκευτι και μπορεί 
να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  
ΑΘΟ 8 
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
 Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου.  
Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ 
όρουσ αυτισ: α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι και γ) 
οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
ΑΘΟ 9 
ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
9.1.   Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει απ’ 
αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν 
ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ 
εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου 
δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ρρομθκευτισ δεν 
αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον 
των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 
9.2.  Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται 
κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ.  
9.3. Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. ………. διακιρυξθσ του 
διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά 
(Ν.4412/2016 κ.λπ.). Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, 
που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  
 Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, 
υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε ζνα αντίγραφο, και το άλλο ζλαβε ο 
Ρρομθκευτισ. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 (Υπογραφι)                           (Υπογραφι)   
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                                                                                              ΡΑΑΤΗΜΑ VIΙ 

                                                      ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: Γ.Ν.I << Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ>> 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 06020 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΛΕΩΦΟΟΣ ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ 50/ΙΩΑΝΝΙΝΑ/45001  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΓΚΟΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ-ΣΡΥΑΚΘ ΚΛΕΟΡΑΤΑ 
- Τθλζφωνο: 2651080625 
- Θλ. ταχυδρομείο: Kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.gni-hatzikosta.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ 

ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.000,00  ΕΥΩ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ,  

CPV:  33141620-2 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 17PROC001833911 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: Αρ.Διακ. 22/17 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ4; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 
τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ5  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να 
ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτθ10· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ12· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου14 το οποίο 
είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του 
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ 
που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 
μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+17 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)18; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν19: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ20, ςτθν 
Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;21 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 22 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24 : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 
ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 
ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ25  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ28; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV 
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ30; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισ 31: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ32: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, 
αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε 
τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ33 
που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y34 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 
επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα 
είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 

*……..........+ 
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1. Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιών: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ 35, (τριϊν 
τελευταίων ετϊν), ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα 
ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσ36: 

Αρικμόσ ετϊν τα τρία τελευταία ζτθ:  
2014, 2015, 2016.  
 

Ρεριγρ
αφι 

ποςά θμερο
μθνίεσ 

παραλιπτεσ 

    
 

2.  Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 
δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που 
κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

3. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, 
και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι 
ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται37, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν38. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

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

                                                      

11 Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

2 Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρών, των 
μικρών και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 
ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 
ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Εηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

5  Επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 
ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα 
βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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6 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 
θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

7 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

8 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΕΕΕΣ (Καλνληζκφο ΕΕ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 
δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε 
δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 
αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

10 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύξωζε 
ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ 
ζπλαθώλ µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 

11 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

12 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”. 

13 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 
5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

14 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε), ηνλ 
Δηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ) 

15 Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

16 Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

17 Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
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19 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽  εμαθνινχζεζε, 
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

20 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Ειιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

21 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 
ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 
ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

22 Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

23 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

24 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΕΕΕΣ 
(Καλνληζκφο ΕΕ 2016/7) 

25 Άξζξν 73 παξ. 5. 

26 Εθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΕΥΔ 
πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

27 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

28 Πξβι άξζξν 48. 

29  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 
ΕΕΕΣ (Καλνληζκφο ΕΕ 2016/7) 

30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

31  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

33 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

34 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

35 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζητούν έσο ηξία έηε θαη λα επιτρέπουν ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 
υπερβαίνει ηα ηξία έηε. 

36 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όλοι νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
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37 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

38 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε.  
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