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Διακόρυξη αριθμ. 44/2020  

υνοπτικού Διαγωνιςμού την προμόθεια ενόσ (1) ενδοςκοπικού ςυςτόματοσ βιντεοβρογχοςκόπηςησ για χρόςη 
ςτη ΜΕΘ προώπολογιςμού 55.000 ευρω ςυμπεριλαμβανομϋνου του φπα, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) 
 

  

Ιωϊννινα, 31.07.2020 

Αριθ. Πρωτ. : 11491 
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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

 

Επωνυμύα Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 50 

Πόλη Ιωϊννινα 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Σηλϋφωνο 2651366625 

Υαξ 2651029470 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο  Γκορύτςα οφύα - πυρϊκη Κλεοπϊτρα  

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

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

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι το Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» (ΝΠΔΔ) και ανόκει ςτο Τπουργεύο Τγεύασ. 

 

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η παροχό υπηρεςιών υγεύασ. 

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη 

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

β) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από το γραφεύο προμηθειών του Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» 

προαναφερθεύςα διεύθυνςη και τηλϋφωνο. 

γ) H ηλεκτρονικό επικοινωνύα απαιτεύ την χρόςη εργαλεύων και ςυςκευών που δεν εύναι γενικώσ διαθϋςιμα. Η 

απεριόριςτη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτα εν λόγω εργαλεύα και ςυςκευϋσ εύναι δυνατό ςτην 

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

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με τη διαδικαςύα ςυνοπτικού διαγωνιςμού του ϊρθρου 117 του ν. 4412/16και υπό τισ 
προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 

 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η Περιφϋρεια Ηπεύρου βϊςει τησ αριθμ. 4/16/13.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΜΙΗ7Λ9-ΙΝ) απόφαςησ του Περιφερειακού υμβουλύου Ηπεύρου. Η δαπϊνη για την παρούςα ςύμβαςη βαρύνει την 
με Κ.Α. : 9549 ςχετικό πύςτωςη του προώπολογιςμού του οικονομικού ϋτουσ 2020  του Νοςοκομεύου. 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ  εύναι η προμόθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού και ςυγκεκριμϋνα  η προμικεια ενόσ 
(1)ενδοςκοπικοφ ςυςτιματοσ βιντεοβρογχοςκόπθςθσ  για τισ ανϊγκεσ τησ ΜΕΘ του Νοςοκομεύου.             

Σα προσ προμόθεια εύδη κατατϊςςονται ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων 
(CPV) : 33141620-2 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για  όλα τα εύδη και για το ςύνολο του εξοπλιςμού. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 44.354,84€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 % 
(προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: € 55.000,00) 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: ΩΡΡΔ46906Ω-ΔΡΜ



 

Σελίδα 3 

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Σεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.  

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τιμόσ. 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο 

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ εξουςιοδότηςη αυτόσ 
εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και ιδύωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποπούηθηκε και ιςχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – 
δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,  

 τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 16.2.2011 για την 
καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 
διατϊξεισ”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  και ιδύωσ των ϊρθρων 7 
και 13 ϋωσ 15, 

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

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

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

 τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρύθμιςη ειδικότερων 
θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων που 
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ,  καθώσ και του ςυνόλου 
των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει 
την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 Σισ κϊτωθι αποφϊςεισ και ϋγγραφα: 

 Σο αριθμ. πρωτ. του Νοςοκομεύου 4113/13.03.2020 ϋγγραφο του Διοικητό του Νοςοκομεύου. 

 Tα αριθμ. 4/15 και 4/16/13.03.2020 αποςπϊςματα αποφϊςεων του Περιφερειακού υμβουλύου Ηπεύρου με θϋμα 
«Ϊγκριςη 2ησ τροποπούηςησ προώπολογιςμού Περιφϋρειασ Ηπεύρου, οικ. Ϊτουσ 2020» και «Επιχορόγηςη 
Δημοςύων Μονϊδων Τγεύασ τησ Περιφϋρειασ Ηπεύρου, προσ κϊλυψη εκτϊκτων αναγκών τουσ για την αποφυγό 
διϊδοςησ του κορωνοώού – COVID-19». 

 Σην αριθμ. 7/31.03.2020 (θ.11) απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ:6ΙΕ46906Ψ-1ΡΒ και ΑΔΑΜ: 20REQ006973316) 

με θϋμα: «Σχετικά με προμικεια ενόσ (1) ενδοςκοπικοφ ςυςτιματοσ βιντεοβρογχοςκόπθςθσ για χριςθ ςτθ ΜΕΘ 
προχπολογιςμοφ 55.000 ευρω ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ».  

 Η αριθμ.1024/29.06.2020 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6ΝΞ46906Ψ-ΖΓΤ και ΑΔΑΜ: 20REQ006973364) 

 Σην αριθμ. 12/29.05.2020 (Θ.15) απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ:6ΗΘ46906Ψ-ΕΑΥ) με θϋμα: «Προμόθεια ενόσ 
(1) ενδοςκοπικού ςυςτόματοσ βιντεοβρογχοςκόπηςησ για χρόςη ςτη ΜΕΘ προώπολογιςμού 55.000 ευρω με ΥΠΑ 
με επιχορόγηςη από την περιφϋρεια Ηπεύρου». 

 Σην αριθμ. 15/20.07.2020 (Θ.16) απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ:ΨΞ0Φ46906Ψ-8ΚΕ) με θϋμα: «Ϊγκριςη 
τεχνικών προδιαγραφών και διενεργεύασ διαγωνιςμού προμηθεύασ ενόσ (1) ενδοςκοπικού ςυςτόματοσ 
βιντεοβρογχοςκόπηςησ για χρόςη ςτη ΜΕΘ προώπολογιςμού 55.000 ευρω ςυμπεριλαμβανόμενου του ΥΠΑ». 
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1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 31.08.2020 και ώρα 10.00 πμ 

Οι προςφορϋσ μπορούν να υποβληθούν και με courier ό ταχυδρομεύο, αλλϊ πρϋπει να ϋχουν φτϊςει ςτο 
πρωτόκολλο τησ υπηρεςύασ ϋωσ την ανωτϋρω ημϋρα και ώρα. 

1.6 Δημοςιότητα 

Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο  

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων 
υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) και  αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ).  

Η Διακόρυξη καθώσ και το Σ.Ε.Τ.Δ καταχωρόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη 

διεύθυνςη (URL) :   www.gni-hatzikosta.gr  ςτην καρτϋλα «Διαγωνιςμού- Προμόθειεσ»  

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,  τισ υποχρεώςεισ 
τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που 
ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που 
ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και 
κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που ϋχουν 
χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ  εύναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

2. το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ [ΣΕΤΔ] 

3. οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Σα τεύχη εύναι διαθϋςιμα ηλεκτρονικϊ ςτισ ανωτϋρω διευθύνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών για την 
κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) Όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό φορϋα ϋγκαιρα 
δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα που ορύζεται για την παραλαβό των 
προςφορών. 

β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα κατϊλληλων 
προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό 
γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από 
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται 
η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ 
ϋγγραφα ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ 

τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το 
ϋγγραφο.  

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από 

μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ 
νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβϊλλονται ςτην αγγλικό γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα γύνονται 
υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ τησ παραγρϊφου 4.1 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό 
αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται 
από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με 
παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
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παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν 
κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ 
παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το ποςό που 
καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του οπούου 
εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  ζ) τουσ 
όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ 
διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο 
εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από 
τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό 
ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ 
και προκαταβολόσ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.  

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να διαπιςτώςει την 
εγκυρότητϊ τουσ. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα και, ςε 
περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ 
I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό 
πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται να 
περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.  

3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμού 

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορϋασ, 
εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα 
μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ τησ 
παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 
ς.42),  

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για 
την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται 
ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων 
των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, 
αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την 
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καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ 
εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ 
Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 
νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 
25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 
εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-
πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτον Διευθύνοντα 

ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων αφορϊ ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

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

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

2.2.2.2.τισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη  παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ 
από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και   

β) όταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο οικονομικόσ φορϋασ οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ.  

ό/και 

γ) η Αναθϋτουςα Αρχό  γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του 
οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ προςφορϊσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό 
απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ 
προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που 
αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ. 

2.2.2.3.Ο οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.2.1 
και 2.2.2.2. γ) μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να 
αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα 
κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα 
που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ 
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περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον 
οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςύμφωνα με τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 
ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του 
αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη. 

2.2.2.4. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την προηγούμενη 
παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.5. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ. 

 

Κριτόρια Επιλογόσ 

2.2.3 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 
Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν 
εμπορικό ό βιομηχανικό ό βιοτεχνικό δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ προμόθειασ. Οι οικονομικού 
φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα 
από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιούν 
οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. την περύπτωςη 
οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ 
χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα.  

2.2.4 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, οι 
οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν για τα προςφερόμενα CE Mark  και να πληρούν όλουσ τουσ κανονιςμούσ 
αςφαλεύασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Μedicalgrade). 

2.2.5 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Οι οικονομικού φορεύσ για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οφεύλουν να εύναι αποκλειςτικού 
αντιπρόςωποι οι οπούοι να διαθϋτουν EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, ISO 13485/12 (διακύνηςη και 
τεχνικό υποςτόριξη ιατροτεχνολογικών προώόντων), και να πληρούν την Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που εύναι 
ενταγμϋνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ Α.Η.Η.Ε. βϊςει του Π.Δ. 117/2004. 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.6.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών 

 Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ 
καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.2 και β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.3, 2.2.4 και 
2.2.5 τησ παρούςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, το 
προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα Παρϊρτημα ΙΙΙ το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986. 

Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου του Παραρτόματοσ Α τησ 
Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τισ 
οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ Οδηγύασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι 
αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό 
εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε 
αυτό, υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), το οπούο υπογρϊφεται, το οπούο εύναι 
δυνατό να φϋρει μόνο την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα ωσ προκαταρκτικό 
απόδειξη των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.2.1 τησ παρούςασ για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που 
εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον 
καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ 
εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό 
για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

2.2.7.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ 
ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.5, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικών τησ παρούςασ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και ςτο 
μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ 
απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα 
διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα 
αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων 
εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει αναθϋςει 
τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν. 

Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 

• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  

• οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό 
των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ. 

Β.1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.2 οι προςφϋροντεσ 
οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, 
ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ 
καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτϋσ οι προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου 
του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου 
ςε αυτό κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.2.1, 

β) για την παρϊγραφο 2.2.2.2 περύπτωςη α΄, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν 
αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του.  

Πϋραν του ωσ ϊνω πιςτοποιητικού, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ 
δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

γ)Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 2.2.2.2γ τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και 
υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό 
του από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού 
φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 
προςφορϊσ. Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, αυτό αντικαθύςταται από υπεύθυνη 
δόλωςη του οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικού. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λόγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ ό όπου τα ϋγγραφα ό τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. 
α’ και β’, τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 
ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ 
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ 
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τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι επύςημεσ δηλώςεισ 
καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-Certis) του ϊρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του 
κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του Παραρτόματοσ 
XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου 
το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό 
μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη 
βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που 
απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ. 

Επιςημαύνεται ότι, τα δικαιολογητικϊ που αφορούν ςτην απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.3 (απόδειξη 
καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ 
τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ,  εκτόσ αν, ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών, 
φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 

Β.3.Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου 2.2.4 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν για τα 
προςφερόμενα πιςτοποιητικϊ CE Mark και  πιςτοποιητικϊ ό ϋγγραφα από τα οπούα να προκύπτει ότι τα 
προςφερόμενα πληρούν όλουσ τουσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ (Μedical grade). Σα προςκομιζόμενα πρϋπει να εύναι από κατϊλληλα διαπιςτευμϋνουσ φορεύσ ςύμφωνα με 
την ιςχύουςα νομοθεςύα και ςε ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ. 

Β.4. Για την απόδειξη τησ ςυμμόρφωςόσ τουσ με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 
διαχεύριςησ τησ παραγρϊφου 2.2.5 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, 
ISO 13485/12 (διακύνηςη και τεχνικό υποςτόριξη ιατροτεχνολογικών προώόντων), και να πληρούν την Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 που εύναι ενταγμϋνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ Α.Η.Η.Ε. βϊςει του Π.Δ. 117/2004.Σα 
προςκομιζόμενα πρϋπει να εύναι από κατϊλληλα διαπιςτευμϋνουσ φορεύσ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα και 
ςε ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ. 

Β.5. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεούται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςε 
αρμόδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ), προςκομύζει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει 
εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό του. τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, 
αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικού 
φορϋα),ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την 
υποβολό τουσ. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπόμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφόςον δεν προβλϋπονται, υπεύθυνη δόλωςη  του νόμιμου εκπροςώπου, από την οπούα 
αποδεικνύονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νόμιμη ςύςταςη, μεταβολϋσ και εκπροςώπηςη του οικονομικού φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του οικονομικού φορϋα , όλεσ οι ςχετικϋσ 
τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει 
χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου 
εκπροςώπου. 

Β.8. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ 
περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ 

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ.  
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2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ Διακόρυξησ για το ςύνολο 
τησ προκηρυχθεύςασ ποςότητασ τησ προμόθειασ.  

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την 
προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του 
(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 

Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 1.5, με κατϊθεςό τουσ ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 50 (Γραφεύο  πρωτοκόλλου).  

ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού 
εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1.5 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό 
δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για 
καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό 
κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται 
ευκρινώσ τα ακόλουθα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
Προςφορϊ 
του ……… 

για την Προμόθεια: «Ενόσ (1) ενδοςκοπικού ςυςτόματοσ βιντεοβρογχοςκόπηςησ για χρόςη ςτη ΜΕΘ 
προώπολογιςμού 55.000 ευρω ςυμπεριλαμβανομϋνου του φπα, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό)» με αναθϋτουςα αρχό το 
Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών την 31.08.2020 

 
Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό, η οπούα 
αναγρϊφει το διαγωνιςμό ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), 
δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό 
διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» ςτον 
οπούο περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ  ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα. 

(β) ϋναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνεται η Οικονομικό προςφορϊ 
του προςφϋροντοσ και το Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ του Παραρτόματοσ ΙΙ τησ παρούςασ ςυμπληρωμϋνου 
και υπογεγραμμϋνο από το νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικού φορϋα. 

Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνύα  υποβολόσ 
του ϊρθρου 1.5 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού. 

Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η  Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο πρακτικό τησ 
την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό που 
παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςα αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 
Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο για λογαριαςμό του οικονομικού φορϋα : 

α) από τον ύδιο τον προςφϋροντα (ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού προςώπου (ςε περύπτωςη νομικού προςώπου) και  

γ) ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ 
φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο.  

την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ 
ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ), καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
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Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει 
πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, 
αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. 

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ, 
την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό τησ. 

τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται 
υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ.  

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα περιλαμβϊνουν 
το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 79 του ν. 
4412/2016, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.7.1. τησ παρούςασ διακόρυξησ. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το  
ςχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, και ςε επεξεργϊςιμη μορφό αρχεύου doc, και αποτελεύ 
αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ (Παρϊρτημα ΙΙΙ), 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για κϊθε οικονομικό 
φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

2.4.3.2Σεχνικό προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ από την 
αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του Παραρτόματοσ  Ι. Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ τησ Διακόρυξησ, περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ 
πληρούνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η 
καταλληλότητα των προςφερόμενων ειδών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςύμφωνα με τα αναλυτικώσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα.  

Επιπλϋον, οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν ςτην τεχνικό τουσ προςφορϊ το Υύλλο υμμόρφωςησ του 
Παραρτόματοσ ΙΙ ςυμπληρωμϋνο ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ που περιγρϊφονται ςτο ωσ ϊνω παρϊρτημα. 

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

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ.  

την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη 
νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικούςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3 % και ςτην επ’ αυτού 
ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται . 

Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται  ςχϋςη 
ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα, β) δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του 
ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμό υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ ςύμβαςησ που καθορύζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθϋτουςα αρχό.  

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα 120 ημερών από την 
επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού  

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό, πριν 
από τη λόξη τησ. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η 
ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη 
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διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του 
ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα 
ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

ε περύπτωςη που λόξει ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, η αναθϋτουςα 
αρχό δύναται με αιτιολογημϋνη απόφαςό τησ, εφόςον η εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, 
να ζητόςει εκ των υςτϋρων από τουσ οικονομικούσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα εύτε να παρατεύνουν 
την προςφορϊ τουσ εύτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, απορρύπτει, ςε 
κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται πιο πϊνω και 
ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ 
προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ 
προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών 
προςωρινού αναδόχου) τησ παρούςασ, 

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό 
διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και 
την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςησ διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ προκαθοριςμϋνησ 
προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ 
παρούςασ και το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,  

ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ προςφορϋσ. 

ζ) η οπούα εύναι υπό αύρεςη, 

η) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ,  

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα τησ παρούςησ 
διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1  Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών 

3.1.1 Κατϊθεςη και Αποςφρϊγιςη προςφορών 

Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςτην καθοριςμϋνη από την παρούςα ημϋρα και ώρα, ό μετϊ τη λόξη τησ παραλαβόσ 
ςύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 2.4.2τησ παρούςησ, αποςφραγύζει τουσ κυρύωσ φακϋλουσ και 
ςτη ςυνϋχεια, τουσ φακϋλουσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ , με την επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε 
προςφορϊσ, που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα 
ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ 
τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει ςτην αξιολόγηςη αυτών, εφαρμοζόμενων 
κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται, καταχωρούνται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του οικονομικού 
φορϋα, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ και ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ. Όλοι οι φϊκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρόθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από 
τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 

β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη μόνο των τεχνικών προςφορών των 
προςφερόντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η αξιολόγηςη γύνεται ςύμφωνα με τουσ 
όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςεται πρακτικό για την απόρριψη όςων τεχνικών προςφορών δεν πληρούν τουσ 
όρουσ και τισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχό όςων τεχνικών προςφορών αντύςτοιχα 
πληρούν τα ανωτϋρω. 

γ)Οι ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των 
λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην ειδικό 
πρόςκληςη. Για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγούμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α΄ και β΄ οι φϊκελοι 
τησ οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται αλλϊ τηρούνται από την αναθϋτουςα αρχό μϋχρι την οριςτικό 
επύλυςη τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ωσ ϊνω διαδικαςύα ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.4. τησ 
παρούςασ.  

δ) Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών των προςφερόντων, 
των οπούων τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη και ςύμφωνα με τουσ όρουσ 
και τισ απαιτόςεισ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό 
απόρριψό τουσ, την κατϊταξη των προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου. Σο εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, ςτην αναθϋτουςα αρχό  προσ ϋγκριςη. 

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 
απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, 
εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ 
πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των 
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ του 
Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 

Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων («Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και«Οικονομικό 
Προςφορϊ») επικυρώνονται με μια απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα 
κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ, ςτουσ προςφϋροντεσ μαζύ με αντύγραφο των αντιςτούχων πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών των ωσ ϊνω ςταδύων.  

Κατϊ τησ εν λόγω απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3.4 τησ παρούςασ. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό πρόςκληςη ςτον προςφϋροντα, 
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), και τον καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 
δϋκα (10)ημερών  από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ  ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
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νομιμοπούηςησ  και τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.7.2. τησ παρούςασ 
διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.2 τησ 
διακόρυξησ, καθώσ και για την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.3 - 2.2.5  αυτόσ. 
Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα πρϋπει 
να ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν, και ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παρ. 5.3.1 τησ παρούςασ, αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα 
οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την 
προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για την χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ 
αρμόδιεσ αρχϋσ. 
 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε 
την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, 
εϊν: 

i)  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι 
ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii)  δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα των 
παραπϊνω δικαιολογητικών ό  

iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.2.3 ϋωσ 2.2.6 (κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ) τησ παρούςασ,  

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Σ.Ε.Τ.Δ., ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε 
γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών 
προςωρινού αναδόχου (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 
του.  

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με τισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3 -2.2.6 τησ παρούςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
του Διαγωνιςμού ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα ανωτϋρω και 
τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ 
εκπτώτου. Επιςημαύνεται ότι, η αρμόδια επιτροπό του διαγωνιςμού, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ να 
προτεύνει την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μεγαλύτερη ό μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό ςτα 
εκατό και ωσ εξόσ:  ποςοςτό 30% ςτην περύπτωςη τησ μεγαλύτερησ ποςότητασ και ποςοςτό 50% ςτην περύπτωςη 
μικρότερησ ποςότητασ. Για κατακύρωςη μϋρουσ τησ ποςότητασ κϊτω του καθοριζόμενου ωσ ανωτϋρω ποςοςτού, 
απαιτεύται προηγούμενη αποδοχό από τον προςωρινό ανϊδοχο. 

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ επικυρώνονται με 
την απόφαςη κατακύρωςησ 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν ϋχει αποκλειςτεύ οριςτικϊ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο. 

Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό δεν την 
κοινοπούηςε ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ. Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ 
απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχονται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιόςει  
την απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και εφόςον αυτόσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα 
δικαιολογητικϊ τησ παραγρϊφου 2.2.7.2. 
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Η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικού εντόσ προθεςμύασ 
εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρόςκληςησ. Σο ςυμφωνητικό ϋχει αποδεικτικό 
χαρακτόρα.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςα ςτην τεθεύςα 
προθεςμύα, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, και ακολουθεύται η ύδια, ωσ ϊνω διαδικαςύα, για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε 
την  αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. 

3.4 Ενςτϊςεισ 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ  ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι 
πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα ό από 
τη ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ. Η ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι 
το όμιςυ του χρονικού διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ παρούςασ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών τησ παραγρϊφου 1.5 τησ παρούςασ.  

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από γνώμη τησ 
Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ. 
την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ,  η αναθϋτουςα αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω  προθεςμιών 
τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη 
τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ 
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με 
πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό 
όργανο. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ. Κατϊ τα λοιπϊ, η 
ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.  

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό εκτϋλεςησ και την ακύρωςη τησ πρϊξησ ό τησ 
παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό ςυντελεύται επύ τησ ϋνςταςησ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ενδύκων βοηθημϊτων του παρόντοσ. Πϋραν από 
την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ 
προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμότητασ. 

Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα ανϊθεςησ, για 
τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του 
Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, 
μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το 
αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγυόςεισ  (καλόσ εκτϋλεςησ) 

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ   

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ ΥΠΑ, και 
κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό , πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5. ςτοιχεύα τησ παρούςασ και επιπλϋον τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 
ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων των όρων 
τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδόχου. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.4, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ 
αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ 
οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ, εκτόσ ΥΠΑ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα 
ορύζει.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του 
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται 
παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό των ωσ ϊνω εγγυόςεων γύνεται μετϊ την 
αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ παρούςασ διακόρυξησ και 
ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, 
ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, οι 
οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄. 

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν 
εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

4.3.2 τισ ςυμβϊςεισ προμηθειών προώόντων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ν. 2939/2001, επιπλϋον του 
όρου τησ παρ. 4.3.1 περιλαμβϊνεται ο όροσ ότι ο ανϊδοχοσ υποχρεούται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και καθ’ 
όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των παραγρϊφων 2 και 11 του ϊρθρου 4β ό και τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 12 ό και τησ παρ. 1 του ϊρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τόρηςη των υποχρεώςεων ελϋγχεται από την 
αναθϋτουςα αρχό μϋςω του αρχεύου δημοςιοπούηςησ εγγεγραμμϋνων παραγωγών ςτο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρεύται ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 105 
του ν. 4412/2016και αποτελεύ προώπόθεςη για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ςτο οπούο γύνεται υποχρεωτικϊ 
μνεύα του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρούςασ παραγρϊφου 
ϋχει τισ ςυνϋπειεσ τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, 
μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ τησ 
Επιτροπόσ τησ περ. β  τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.5 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

4.5.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη 
κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται 
ςτην παρϊγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που υπϋχει από 
τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο 
πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

 

 



ΑΔΑ: ΩΡΡΔ46906Ω-ΔΡΜ



 

Σελίδα 19 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ 

5.1.1. Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τoν παρακϊτω τρόπο: 
 
Η πληρωμό τησ αξύασ των υπό προμόθεια ειδών ςτον ανϊδοχο θα γύνει με εξόφληςη του 100% μετϊ την οριςτικό 
παραλαβό του ςυμβατικού αντικειμϋνου. 
 
Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ αφού αξιολογόςει ότι τα παραδιδόμενα εύναι ςύμφωνα με τισ ςυμβατικϋσ 
προδιαγραφϋσ, ςυντϊςςει Πρωτόκολλο Οριςτικόσ Παραλαβόσ αυτών, το οπούο θα επιςυνϊπτεται ςτα ςχετικϊ 
τιμολόγια ώςτε να καταςτεύ δυνατό η πληρωμό του Αναδόχου. 
 
Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη Πρωτοκόλλου οριςτικόσ ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ παραλαβόσ, Σιμολογύου του αναδόχου και Πιςτοποιητικών Υορολογικόσ Ενημερότητασ και Αςφαλιςτικόσ 
Ενημερότητασ ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ 
από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. 
 
5.1.2.Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη 
νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ 
και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται 
(ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχύει) 

β) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ καθώσ 
και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ϊρθρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016. 

γ) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και 
κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο 
όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και Προμηθειών ςύμφωνα με την παρ. 6 
του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην επ’ αυτού 
ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κρϊτηςη ύψουσ 2% υπϋρ των οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ, ςύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 
Δ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36392/17.03.2009 Κ.Τ.Α (ΥΕΚ 545Β΄/24.03.2009) 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 

 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ 

5.2.1. Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ  από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από 
αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, εφόςον δεν 
φορτώςει, παραδώςει ό αντικαταςτόςει τα ςυμβατικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει ό ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ό ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την παρϊγραφο .6.2.τησ παρούςασ [η παρϊγραφοσ αυτό ςυμπληρώνεται κατϊ περύπτωςη από την Α.Α. 
με βϊςη τουσ ειδικούσ όρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ . 

Δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεύ ό παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ με ευθύνη του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 

τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, επιβϊλλονται, με απόφαςη του 
αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον 
ανϊδοχο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: 

α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου και μϋχρι λόξησ του 
χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβϊλλεται πρόςτιμο 5% επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ τησ ποςότητασ που παραδόθηκε εκπρόθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρόθεςμα παραδοθϋντων υλικών, χωρύσ ΥΠΑ. 
Εϊν τα υλικϊ που παραδόθηκαν εκπρόθεςμα επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεςμα, το πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ςυνολικόσ ποςότητασ αυτών. 

Κατϊ τον υπολογιςμό του χρονικού διαςτόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ για φόρτωςη- παρϊδοςη ό αντικατϊςταςη των 
υλικών, με απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, δεν 
λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ που παρόλθε πϋραν του εύλογου, κατϊ τα διϊφορα ςτϊδια των διαδικαςιών, για το 
οπούο δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ και παρατεύνεται, αντύςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςησ - παρϊδοςησ. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβϊλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων των ϊρθρων 
5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών), 6.4. (Απόρριψη ςυμβατικών 
υλικών – αντικατϊςταςη), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε 
γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. καθώσ και κατ’ εφαρμογό των ςυμβατικών όρων να αςκόςει προςφυγό για λόγουσ 
νομιμότητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα (30) ημερών 
από την ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Η εμπρόθεςμη ϊςκηςη τησ 
προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ αποφαςύζει το αρμοδύωσ αποφαινόμενο 
όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτισ περιπτώςεισ β΄ και δ΄ τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 
221 του ν.4412/2016 οργϊνου, εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ θεωρεύται ωσ 
ςιωπηρώσ απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φύςησ διοικητικόσ 
προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απόφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ 
αυτό από το αποφαινόμενο αρμοδύωσ όργανο, η απόφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα 
προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απόφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τισ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο 
τησ παρούςασ διακόρυξησ , επιλύεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, 
ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςύμβαςη, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του ν. 
4412/2016. Πριν από την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ 
προβλεπόμενησ ςτο ϊρθρο 205 ενδικοφανούσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 

6.1.1. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδώςει τον εξοπλιςμό εντόσ ενενόντα (90) ημερών από την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ ςτην Αποθόκη του Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα». 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ των υλικών μπορεύ να παρατεύνεται, πριν από τη λόξη του αρχικού ςυμβατικού 
χρόνου παρϊδοςησ, υπό τισ  προώποθϋςεισ του ϊρθρου 206 του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που το αύτημα 
υποβϊλλεται από τον ανϊδοχο και η παρϊταςη χορηγεύται χωρύσ να ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό ϊλλοι 
ιδιαιτϋρωσ ςοβαρού λόγοι που καθιςτούν αντικειμενικώσ αδύνατη την εμπρόθεςμη παρϊδοςη των ςυμβατικών 
ειδών επιβϊλλονται οι κυρώςεισ του ϊρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εϊν λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, εϊν λόξει ο 
παραταθεύσ, κατϊ τα ανωτϋρω, χρόνοσ, χωρύσ να παραδοθεύ το υλικό, ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ειδοποιεύ την υπηρεςύα που εκτελεύ την προμόθεια, την αποθόκη υποδοχόσ των 
υλικών και την επιτροπό παραλαβόσ, για την ημερομηνύα που προτύθεται να παραδώςει το υλικό, τουλϊχιςτον 
πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ νωρύτερα. 

Μετϊ από κϊθε προςκόμιςη υλικού ςτην αποθόκη υποδοχόσ αυτών, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει ςτην 
υπηρεςύα αποδεικτικό, θεωρημϋνο από τον υπεύθυνο τησ αποθόκησ, ςτο οπούο αναφϋρεται η ημερομηνύα 
προςκόμιςησ, το υλικό, η ποςότητα και ο αριθμόσ τησ ςύμβαςησ ςε εκτϋλεςη τησ οπούασ προςκομύςτηκε. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

6.2.1. H παραλαβό των υλικών γύνεται από επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ, που ςυγκροτούνται 
ςύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/16  ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω 
νόμου. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών διενεργεύται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και εφόςον το 
επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Σο κόςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 
παραλαβόσ του υλικού με παρατηρόςεισ –απόρριψησ  των υλικών) ςύμφωνα με την παρ.3 του ϊρθρου 208 του ν. 
4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντϊςςονται από τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με βϊςη τουσ ελϋγχουσ που 
πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μπορούν να παραπϋμπονται για επανεξϋταςη ςε 
δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ύςτερα από αύτημα του αναδόχου ό αυτεπϊγγελτα ςύμφωνα με την παρ. 5 του 
ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα ϋξοδα βαρύνουν ςε κϊθε περύπτωςη τον ανϊδοχο. 

Σο αποτϋλεςμα  τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικό και τελεςύδικο και για τα δύο μϋρη. 

Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να ζητόςει παραπομπό ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ μετϊ τα αποτελϋςματα τησ 
κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ. 

6.3  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 

6.3.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρησ ό μϋρουσ τησ ςυμβατικόσ ποςότητασ των υλικών, με απόφαςη 
του αποφαινομϋνου οργϊνου ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, μπορεύ να εγκρύνεται 
αντικατϊςταςό τησ με ϊλλη, που να εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που 
ορύζεται από την απόφαςη αυτό. 

6.3.2. Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου, η προθεςμύα που ορύζεται για την 
αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 1/2 του ςυνολικού ςυμβατικού χρόνου, ο δε ανϊδοχοσ θεωρεύται 
ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε κυρώςεισ λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ. 
Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τα υλικϊ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον 
ϋχει λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

6.3.3. Η επιςτροφό των υλικών που απορρύφθηκαν γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
ϊρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.6 Εγγυημϋνη λειτουργύα προμόθειασ 

Κατϊ την περύοδο τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ, ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την καλό λειτουργύα του αντικειμϋνου τησ 
προμόθειασ Επύςησ, οφεύλει κατϊ το χρόνο τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ να προβαύνει ςτην προβλεπόμενη ςυντόρηςη 
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και να αποκαταςτόςει οποιαδόποτε βλϊβη με τρόπο και ςε χρόνο που περιγρϊφεται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
και ςτα λοιπϊ τεύχη τησ ςύμβαςησ. 

Για την παρακολούθηςη τησ εκπλόρωςησ των ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου η επιτροπό 
παρακολούθηςησ και παραλαβόσ, ό η ειδικό επιτροπό που ορύζεται για τον ςκοπό αυτόν από την αναθϋτουςα αρχό 
προβαύνει ςτον απαιτούμενο ϋλεγχο τησ ςυμμόρφωςησ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτην ςύμβαςη για την 
εγγυημϋνη λειτουργύα καθ’ όλον τον χρόνο ιςχύοσ τησ τηρώντασ ςχετικϊ πρακτικϊ. ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ 
του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, επιτροπό ειςηγεύται ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ ςύμβαςησ 
την ϋκπτωςη του αναδόχου. 

6.8  Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ- Τποκατϊςταςη αναδόχου- 

6.8.1 την περύπτωςη που, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ αμετϊκλητα για ϋνα από τα 
αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.2.1 τησ παρούςασ, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να καταγγεύλει μονομερώσ 
τη ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ, περύ 
αμφοτεροβαρών ςυμβϊςεων.  

6.8.2 Εϊν ο ανϊδοχοσ πτωχεύςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ υπό αναγκαςτικό 
διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό αναςτεύλει 
τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκύπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, ομούωσ, να 
καταγγεύλει μονομερώσ τη ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ 
διατϊξεισ του ΑΚ.  

6.8.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να προςκαλϋςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ, μειοδότη/εσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςύμβαςησ και να 
του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν την παροχό των υπηρεςιών του εκπτώτου αναδόχου, με τουσ ύδιουσ όρουσ και 
προώποθϋςεισ και βϊςει τησ προςφορϊσ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρητό ρότρα υποκατϊςταςησ). 

 

 

 

 

 

       O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

                                                                                                                            ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι . ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΜΕΡΟ Α.1 - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΒΙΝΣΕΟΒΡΟΓΧΟΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΣΗ 
ΜΕΘ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 55.000 ΕΤΡΩ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ. 

Τα προςφερόμενα να είναι πλιρθσ, καινοφργια, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτιματα που 
ηθτοφνται παρακάτω για τθν διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτθριςτικά  που κα αναφερκοφν 
απαραίτθτα ςτθν Τεχνικι προςφορά και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα τεκμθριϊνονται από τα αντίςτοιχα prospectus και 
εγκρίςεισ καταςκευαςτι, για να αξιολογθκοφν. 

Σο ςφςτθμα βιντεοβρογχοςκόπθςθσ High Definition να αποτελείται από: 

Α. Βιντεοεπεξεργαςτι και Πθγι Ψυχροφ Φωτιςμοφ High Definition 

Β. Εφκαμπτο βίντεοβρογχοςκόπιο High Definition 

Γ. Τροχιλατο  

Δ. Οκόνθ High Definition 

 

Τα ανωτζρω ςυςτιματα να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ωσ κάτωκι: 

Α. Βιντεοεπεξεργαςτι και Πθγι Ψυχροφ Φωτιςμοφ High Definition. 

1. Να είναι ψθφιακόσ τελευταίασ γενιάσ και νζασ τεχνολογίασ HD (High Definition).  

2. Να ζχει τθ δυνατότθτα ρυκμίςεωσ του κόκκινου και του μπλε χρϊματοσ ςε  διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερκοφν τα 
επίπεδα. 

3. Να παρζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ ZOOM τθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ για όλα τα βίντεο-ενδοςκόπια. Να αναφερκεί 
το ποςοςτό ZOOM. 

4. Να διακζτει ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ ϊςτε να διαφοροποιοφνται οι πακολογικοί από τουσ φυςιολογικοφσ ιςτοφσ 
για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ και διάγνωςθ. Να περιγραφεί θ μζκοδοσ κακϊσ και οι λειτουργίεσ που παρζχονται.  

5. Να υπάρχει θ δυνατότθτα Freeze και ταυτόχρονα να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μια δεφτερθ «ηωντανι» εικόνα ζτςι ϊςτε 
να εξαςφαλίηει ότι θ εξζταςθ κα ςυνεχιςτεί με αςφάλεια. Επικυμθτό είναι το υποεικονίδιο να μπορεί να μεταφζρεται ςτθν 
οκόνθ ϊςτε να μθν παρεμποδίηει τθν διάγνωςθ ςτθν «ηωντανι» εικόνα.  

6. Να διακζτει απαραίτθτα διακόπτθ ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ (white balance) ςτο πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ για 
άμεςθ πρόςβαςθ του χριςτθ. 

7. Να ςυνοδεφεται από πλθκτρολόγιο για καταχϊρθςθ ςτοιχείων. 

8. Nα διακζτει κφρα USB για καταγραφι εικόνων ςε High Definition ανάλυςθ. 

9. Να διακζτει κομβίο για εξαγωγι του οργάνου για τθν μζγιςτθ αςφάλειά του. 

10. Να διακζτει κομβίο ϊςτε να μπορεί ο χειριςτισ να  ειςάγει ςε αυτό οποιαδιποτε λειτουργία επικυμεί για άμεςθ 
πρόςβαςθ κι ευκολία. 

11. Να μπορεί να πραγματοποιθκεί white balance από οποιοδιποτε κομβίο του ενδοςκοπίου για μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ 
του χριςτθ. 

12. Να διακζτει απαραίτθτα ψθφιακζσ εξόδουσ κακϊσ και αναλογικζσ. Να αναφερκοφν αναλυτικά. 

13. Να διακζτει ενςωματωμζνθ πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ για καλφτερθ εργονομία με λυχνία ιςχφοσ τουλάχιςτον 150 Watt 
απαραιτιτωσ XENON.  

14. Το επίπεδο φωτεινότθτασ να ρυκμίηεται χειροκίνθτα από το χειριςτι ι αυτόματα από τον βίντεο-επεξεργαςτι. Να 
αναφερκοφν τα επίπεδα. 

 

Β. Εφκαμπτο βίντεοβρογχοςκόπιο High Definition 

1. Να είναι High Definition και κατάλλθλο για εξεταςτικι χριςθ ρουτίνασ και επεμβατικζσ πράξεισ. 
2. Να ζχει γωνία οπτικοφ πεδίου 120°. 
3. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 3~100mm. 



ΑΔΑ: ΩΡΡΔ46906Ω-ΔΡΜ



 

Σελίδα 24 

4. Να εκτελεί γωνιϊςεισ κατά 180°άνω και 130° κάτω.  
5. Η εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα να είναι το πολφ 6.5mm. 
6. Η διάμετροσ του καναλιοφ ειςαγωγισ εργαλείων (βιοψίασ) να είναι 2.8mm. 
7. Το ωφζλιμο μικοσ (εργαςίασ) να είναι 600mm. 
8. Να διακζτει περιςτρεφόμενο άκρο ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ με τον βιντεοεπεξεργαςτι, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται ο 

ςτραγγαλιςμόσ του οργάνου. 
9. Να είναι πλιρωσ ςτεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντόσ απολυμαντικϊν υγρϊν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

για τθν πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ. 
10. Να είναι ςυμβατό με ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ. 

 

Γ. Σροχιλατο  

1. Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν. 
2. Να διακζτει δφο ράφια τουλάχιςτον. 
3. Να διακζτει κρεμάςτρα εφκαμπτου ενδοςκοπίου. 
4. Να διακζτει ςυρόμενο ράφι για το πλθκτρολόγιο. 
5. Να διακζτει ειδικι κζςθ-βάςθ για τθν τοποκζτθςθ του μόνιτορ. 
6. Να διακζτει πολφπριηο. 

 

Δ. Οκόνθ High Definition  

 Να είναι  τουλάχιςτον 21’’ LCD. 
 Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ για χριςθ ςε ενδοςκοπικζσ εφαρμογζσ. 
 Να είναι υψθλισ ανάλυςθσ High Definition. Να αναφερκεί θ ανάλυςθ. 
 Να αναφερκοφν οι αναλογικζσ κακϊσ και οι ψθφιακζσ ειςόδοι που διακζτει. 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
2. Τα προςφερόμενα να διακζτουν CE Mark  και να πλθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Μedicalgrade). Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά. 

3. Τα προςφερόμενα να διατίκεται από αποκλειςτικό αντιπρόςωπο που ζχει EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 
27001, ISO 13485/12 (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), και να πλθροί τθν Υ.Α. 
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςει του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

4. Με τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και επίδειξθ  και απαραιτιτωσ εκπαίδευςθ των 
χρθςτϊν και των τεχνικϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ. 

5. Επιπλζον με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ και πριν τθν παραλαβι του, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
εκτελζςει όλεσ τισ αναγκαίεσ μετριςεισ και να εκδϊςει πιςτοποιθτικό θλεκτρικισ αςφάλειασ με δικά του 
διακριβωμζνα όργανα τα οποία κα αναφζρονται ςτθν προςφορά. Να κατατεκοφν με τθν προςφορά και τα 
πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ αυτϊν. 

6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτθν υπθρεςία 
ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ (μθχανιματοσ, κ.λ.π.) για 10 ζτθ τουλάχιςτον. 

7. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ για τουλάχιςτον δφο (2) 
χρόνια από τθν παραλαβι του.  

8. Κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ θ ανακζτουςα αρχι δεν κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ του 
μθχανιματοσ - ςυςκευισ, προερχομζνθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα 
ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, εκτόσ των αναλωςίμων.  

9. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ φφλλου ςυµµόρφωςθσ ςε πλιρθ ανταπόκριςθ µε τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, µε αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια και ζντυπα του καταςκευαςτικοφ οίκου για 
τεκμθρίωςθ. Αςάφειεσ και αοριςτίεσ ωσ προσ τθν τεκμθρίωςθ κα κεωροφνται ωσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ και θ 
προςφορά κα απορρίπτεται. 
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ΜΕΡΟ Α.2. ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Α/Α ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σεχνικό Προδιαγραφό 

1. 

Τα προςφερόμενα να είναι πλιρθσ, καινοφργια, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτιματα που 
ηθτοφνται παρακάτω για τθν διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ. Τα 
τεχνικά κλπ. χαρακτθριςτικά  που κα αναφερκοφν απαραίτθτα 
ςτθν Τεχνικι προςφορά και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα 
τεκμθριϊνονται από τα αντίςτοιχα prospectus και εγκρίςεισ 
καταςκευαςτι, για να αξιολογθκοφν. 

   

2. 

Σο ςφςτθμα βιντεοβρογχοςκόπθςθσ High Definition να 
αποτελείται από: 
Α. Βιντεοεπεξεργαςτι και Πθγι Ψυχροφ Φωτιςμοφ High Definition 
Β. Εφκαμπτο βίντεοβρογχοςκόπιο High Definition 
Γ. Τροχιλατο  
Δ. Οκόνθ High Definition 

   

 Τα ανωτζρω ςυςτιματα να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ωσ κάτωκι:    

Α. Βιντεοεπεξεργαςτι και Πθγι Ψυχροφ Φωτιςμοφ High Definition. 

1. 
Να είναι ψθφιακόσ τελευταίασ γενιάσ και νζασ τεχνολογίασ HD 
(High Definition) 

   

2. 
Να ζχει τθ δυνατότθτα ρυκμίςεωσ του κόκκινου και του μπλε 
χρϊματοσ ςε  διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερκοφν τα επίπεδα 

   

3. 
Να παρζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ ZOOM τθσ εικόνασ τθσ 
εξζταςθσ για όλα τα βίντεο-ενδοςκόπια. Να αναφερκεί το 
ποςοςτό ZOOM 

   

4. 

Να διακζτει ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ ϊςτε να 
διαφοροποιοφνται οι πακολογικοί από τουσ φυςιολογικοφσ 
ιςτοφσ για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ και διάγνωςθ. Να περιγραφεί 
θ μζκοδοσ κακϊσ και οι λειτουργίεσ που παρζχονται 

   

5. 

Να υπάρχει θ δυνατότθτα Freeze και ταυτόχρονα να εμφανίηεται 
ςτθν οκόνθ μια δεφτερθ «ηωντανι» εικόνα ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηει ότι θ εξζταςθ κα ςυνεχιςτεί με αςφάλεια. Επικυμθτό 
είναι το υποεικονίδιο να μπορεί να μεταφζρεται ςτθν οκόνθ ϊςτε 
να μθν παρεμποδίηει τθν διάγνωςθ ςτθν «ηωντανι» εικόνα 

   

6. 
Να διακζτει απαραίτθτα διακόπτθ ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ 
(white balance) ςτο πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ για άμεςθ 
πρόςβαςθ του χριςτθ 

   

7. Να ςυνοδεφεται από πλθκτρολόγιο για καταχϊρθςθ ςτοιχείων    

8. 
Nα διακζτει κφρα USB για καταγραφι εικόνων ςε High Definition 
ανάλυςθ 

   

9. 
Να διακζτει κομβίο για εξαγωγι του οργάνου για τθν μζγιςτθ 
αςφάλειά του 

   

10. 
Να διακζτει κομβίο ϊςτε να μπορεί ο χειριςτισ να  ειςάγει ςε 
αυτό οποιαδιποτε λειτουργία επικυμεί για άμεςθ πρόςβαςθ κι 
ευκολία 

   

11. 
Να μπορεί να πραγματοποιθκεί white balance από οποιοδιποτε 
κομβίο του ενδοςκοπίου για μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ του χριςτθ 

   

12. 
Να διακζτει απαραίτθτα ψθφιακζσ εξόδουσ κακϊσ και 
αναλογικζσ. Να αναφερκοφν αναλυτικά 

   

13. 
Να διακζτει ενςωματωμζνθ πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ για 
καλφτερθ εργονομία με λυχνία ιςχφοσ τουλάχιςτον 150 Watt 
απαραιτιτωσ XENON 

   

14. 
Το επίπεδο φωτεινότθτασ να ρυκμίηεται χειροκίνθτα από το 
χειριςτι ι αυτόματα από τον βίντεο-επεξεργαςτι. Να 
αναφερκοφν τα επίπεδα 

   

Β. Εφκαμπτο βίντεοβρογχοςκόπιο High Definition 

1. 
 Να είναι High Definition και κατάλλθλο για εξεταςτικι χριςθ 
ρουτίνασ και επεμβατικζσ πράξεισ 

   

2. Να ζχει γωνία οπτικοφ πεδίου 120°    

3. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 3~100mm    
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4. Να εκτελεί γωνιϊςεισ κατά 180°άνω και 130° κάτω    

5. 
Η εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα να είναι το πολφ 
6.5mm 

   

6. 
Η διάμετροσ του καναλιοφ ειςαγωγισ εργαλείων (βιοψίασ) να 
είναι 2.8mm 

   

7. Το ωφζλιμο μικοσ (εργαςίασ) να είναι 600mm    

8. 
Να διακζτει περιςτρεφόμενο άκρο ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ με τον 
βιντεοεπεξεργαςτι, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται ο ςτραγγαλιςμόσ 
του οργάνου 

   

9. 
Να είναι πλιρωσ ςτεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντόσ 
απολυμαντικϊν υγρϊν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα για τθν 
πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ 

   

10. Να είναι ςυμβατό με ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ    

Γ. Σροχιλατο  

1. 
Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ 
ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν 

   

2. Να διακζτει δφο ράφια τουλάχιςτον    

3. Να διακζτει κρεμάςτρα εφκαμπτου ενδοςκοπίου    

4. Να διακζτει ςυρόμενο ράφι για το πλθκτρολόγιο    

5. Να διακζτει ειδικι κζςθ-βάςθ για τθν τοποκζτθςθ του μόνιτορ    

6. Να διακζτει πολφπριηο    

Δ. Οκόνθ High Definition 

1. Να είναι  τουλάχιςτον 21’’ LCD    

2. 
Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ για χριςθ ςε ενδοςκοπικζσ 
εφαρμογζσ 

   

3. 
Να είναι υψθλισ ανάλυςθσ High Definition. Να αναφερκεί θ 
ανάλυςθ 

   

4. 
Να αναφερκοφν οι αναλογικζσ κακϊσ και οι ψθφιακζσ ειςόδοι 
που διακζτει 

   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. 
Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά 
φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου 

   

2. 

Τα προςφερόμενα να διακζτουν CE Mark  και να πλθροφν όλουσ 
τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό 
 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Μedicalgrade). Να κατατεκοφν τα 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά 

   

3. 

Τα προςφερόμενα να διατίκεται από αποκλειςτικό αντιπρόςωπο 
που ζχει EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, ISO 
13485/12 (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων), και να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που 
είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
Α.Η.Η.Ε. βάςει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά 

   

4. 

Με τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ 
και επίδειξθ  και απαραιτιτωσ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και των 
τεχνικϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραλαβι του 
ςυςτιματοσ 

   

5. 

Επιπλζον με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ και πριν τθν 
παραλαβι του, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει όλεσ τισ 
αναγκαίεσ μετριςεισ και να εκδϊςει πιςτοποιθτικό θλεκτρικισ 
αςφάλειασ με δικά του διακριβωμζνα όργανα τα οποία κα 
αναφζρονται ςτθν προςφορά. Να κατατεκοφν με τθν προςφορά 
και τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ αυτϊν 

   

6. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτθν υπθρεςία 
ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ (μθχανιματοσ, κ.λ.π.) 
για 10 ζτθ τουλάχιςτον 

   

7. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία 
του υπό προμικεια είδουσ για τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από 
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τθν παραλαβι του 

8. 

Κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ θ ανακζτουςα αρχι δεν 
κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ του μθχανιματοσ - 
ςυςκευισ, προερχομζνθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και 
δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, εκτόσ των 
αναλωςίμων 

   

9. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ φφλλου ςυµµόρφωςθσ 
ςε πλιρθ ανταπόκριςθ µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, µε 
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια και ζντυπα του 
καταςκευαςτικοφ οίκου για τεκμθρίωςθ. Αςάφειεσ και αοριςτίεσ 
ωσ προσ τθν τεκμθρίωςθ κα κεωροφνται ωσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ 
και θ προςφορά κα απορρίπτεται 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα οικονομικόσ  προςφορϊσ        

Α. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Εύδοσ ΣΕΜ. 
ΣΙΜΗ/ ΣΕΜ. ΦΩΡΙ 

Υ.Π.Α.(αριθμητικώσ 
και ολογρϊφωσ) 

Υ.Π.Α. 

ΠΟΟ ΥΠΑ 
(αριθμητικώσ 

και 
ολογρϊφωσ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΕ 

Υ.Π.Α.(αριθμητικώσ 
και ολογρϊφωσ) 

Προμόθεια ενδοςκοπικοφ 
ςυςτιματοσ 
βιντεοβρογχοςκόπθςθσ για χρθςθ 
ςτθ ΜΕΘ  

1 

    

Β. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ (ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ 
ΦΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ) 

ΦΨΡΙ ΥΠΑ (αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ) 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ (ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ 
ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ) ΜΕ ΥΠΑ 

(αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ) 

1ο ϋτοσ  ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ 
ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ  

  

2ο ϋτοσ ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ 
ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ 

  

3ο ϋτοσ ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ 
ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ 

  

……   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ 
ΕΣΗ (ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ 
ΦΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ) 
ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ 
ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
ΔΕΚΑΕΣΙΑ 

  

 

τοιχεύα Προςφϋροντοσ  (Οικονομικού Υορϋα)   

Επωνυμύα εταιρεύασ :       
Διεύθυνςη: 
Σηλ. Επικοιν.: 
E-mail: 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 
Ο Φρόνοσ Ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ εύναι (αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ) :  

…………………….……..…………………ημϋρεσ 
  
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ : …………………..……………… 
Ημερομηνύα                       : ………….….…..………………. 

 
 

 

 

  

 
                                        
 

(Τπογραφό – φραγύδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –ΣΕΤΔ (Προςαρμοςμϋνο από την Αναθϋτουςα Αρχό) 

[ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋαi  και τη διαδικαςύα ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη 
τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 
- Ονομαςύα: Γ. Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» 
- Κωδικόσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : 99222001 
- Σαχυδρομικό διεύθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
- Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: .Γκορύτςα 
- Σηλϋφωνο: 2651366624 
- Ηλ. ταχυδρομεύο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  
- Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): www.gni-hatzikosta.gr  

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
- Σύτλοσ ό ςύντομη περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικού CPV): 
Προμόθεια ενδοςκοπικοφ ςυςτιματοσ βιντεοβρογχοςκόπθςθσ για χρθςθ ςτθ ΜΕΘ (33141620-2) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:  
- Η ςύμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Προμόθειεσ 
- Εφόςον υφύςτανται, ϋνδειξη ύπαρξησ ςχετικών τμημϊτων : οχι 
- Αριθμόσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 44/2020 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/


ΑΔΑ: ΩΡΡΔ46906Ω-ΔΡΜ



 

Σελίδα 31 

Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Στοιχεύα αναγνώριςησ: 
Απϊντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 

Αριθμόσ φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 
Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα εγκατϊςταςησ του 
οικονομικού φορϋα, αναφϋρετε ϊλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και 
υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Αρμόδιοσ ό αρμόδιοιii : 
Σηλϋφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομεύο: 
Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού 
τόπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, μικρό ό 
μεςαύα επιχεύρηςηiii; 

 

Μόνο ςε περύπτωςη προμόθειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότητα, του ϊρθρου 20: ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι προςτατευόμενο εργαςτόριο, 
«κοινωνικό επιχεύρηςη»iv ό προβλϋπει την εκτϋλεςη 
ςυμβϊςεων ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων 
προςτατευόμενησ απαςχόληςησ; 
Εϊν ναι, ποιο εύναι το αντύςτοιχο ποςοςτό των 
εργαζομϋνων με αναπηρύα ό μειονεκτούντων 
εργαζομϋνων; 
Εφόςον απαιτεύται, προςδιορύςτε ςε ποια 
κατηγορύα ό κατηγορύεσ εργαζομϋνων με αναπηρύα 
ό μειονεκτούντων εργαζομϋνων ανόκουν οι 
απαςχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 
εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο κατϊλογο/Μητρώο 
εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει 
ιςοδύναμο πιςτοποιητικό (π.χ. βϊςει εθνικού 
ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ); 

[] Ναι [] Όχι [] Ωνευ αντικειμϋνου 

Εϊν ναι: 
Απαντόςτε ςτα υπόλοιπα τμόματα τησ παρούςασ 
ενότητασ, ςτην ενότητα Β και, όπου απαιτεύται, 
ςτην ενότητα Γ του παρόντοσ μϋρουσ, 
ςυμπληρώςτε το μϋροσ V κατϊ περύπτωςη, και ςε 
κϊθε περύπτωςη ςυμπληρώςτε και υπογρϊψτε το 
μϋροσ VI.  
α) Αναφϋρετε την ονομαςύα του καταλόγου ό του 
πιςτοποιητικού και τον ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό 
πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 
β) Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη 
διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 
γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα 
βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και, κατϊ 
περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο 
κατϊλογοv: 
δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; 
Εϊν όχι: 
Επιπροςθϋτωσ, ςυμπληρώςτε τισ πληροφορύεσ που 
λεύπουν ςτο μϋροσ IV, ενότητεσ Α, Β, Γ, ό Δ κατϊ 
περύπτωςη ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτεύται ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και φόρων ό να παρϊςχει 
πληροφορύεσ που θα δύνουν τη δυνατότητα ςτην 
αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να τη 
λϊβει απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 
δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό 
διατύθεται δωρεϊν; 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε:  

 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα 
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ από κοινού με 
ϊλλουσvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΣΕΤΔ από τουσ ϊλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ 
φορεύσ. 

Εϊν ναι: 
α) Αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού φορϋα 
ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   (επικεφαλόσ, 
υπεύθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα …): 
β) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ 
που ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη διαδικαςύα 
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 
γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ ςυμμετϋχουςασ 
ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμόματα Απϊντηςη: 

Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό των 
τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικόσ φορϋασ 
επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ. 

[   ] 
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Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 

Ονοματεπώνυμο 
ςυνοδευόμενο από την ημερομηνύα και τον τόπο 
γϋννηςησ εφόςον απαιτεύται: 

[……] 
[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Σηλϋφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα ςχετικϊ 
με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ τησ, την ϋκταςη, 
τον ςκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΩΝvii  

Στόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων οικονομικών φορϋων προκειμϋνου να 
ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια επιλογόσ που 
καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτόρια και κανόνεσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ 
V κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΣΕΤΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του 
παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ ςχετικούσ φορεύσ, δεόντωσ ςυμπληρωμϋνο και 
υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ αυτών.  

Επιςημαύνεται ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται επύςησ το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ, εύτε ανόκουν 
απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη του οικονομικού φορϋα εύτε όχι, ιδύωσ οι υπεύθυνοι για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ και, όταν 
πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που θα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο 
οικονομικόσ φορϋασ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ, 
παρακαλεύςθε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη IV και V για κϊθε ϋνα από τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ. 
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Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ  

(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται ρητώσ από την 
αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Υπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει 
οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςύμβαςησ ςε τρύτουσ υπό 
μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των προτεινόμενων 
υπεργολϊβων και το ποςοςτό τησ ςύμβαςησ που θα 
αναλϊβουν:  
[…] 

Εϊν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ζητούν ρητώσ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ (κατ' εφαρμογό του ϊρθρου 131 

παρ. 5 ό εφόςον ο προςφϋρων / υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ  προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό 

υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςύμβαςησ που υπερβαύνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλϋον των πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παρούςα ενότητα, παρακαλεύςθε να 

παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με 

το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα υπεργολϊβων).  
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Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσviii 

το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλειςμού: 

1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςηix· 

2. δωροδοκύαx,xi· 

3. απϊτηxii· 

4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσxiii· 

5.
 νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασxiv· 

6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ: Απϊντηςη: 

Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εισ 
βϊροσ του οικονομικού φορϋα ό οποιουδόποτε 
προςώπουxvi το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτό για ϋναν από τουσ λόγουσ που 
παρατύθενται ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό 
καταδικαςτικό απόφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν 
από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει 
οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμού που 
εξακολουθεύ να ιςχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εϊν ναι, αναφϋρετεxviii: 
α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ απόφαςησ 
προςδιορύζοντασ ποιο από τα ςημεύα 1 ϋωσ 6 
αφορϊ και τον λόγο ό τουσ λόγουσ τησ καταδύκησ, 
β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 
γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό 
απόφαςη: 

 
α) Ημερομηνύα:[   ],  
ςημεύο-(-α): [   ],  
λόγοσ(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού [……] και 
ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): 
[……][……][……][……]xix 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, ο 
οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την ύπαρξη 
ςχετικού λόγου αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ: Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει όλεσ τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την πληρωμό 
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησxxii, ςτην 
Ελλϊδα και ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχόν 
εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εϊν όχι αναφϋρετε:  
α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο πρόκειται: 
β) Ποιο εύναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των 
υποχρεώςεων; 
1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ απόφαςησ; 
- Η εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και 
δεςμευτικό; 
- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό ϋκδοςησ 
απόφαςησ 
- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον 
ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη διϊρκεια τησ 
περιόδου αποκλειςμού: 
2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 
υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ 
ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ ;xxiii 

ΥΟΡΟΙ 
 

ΕΙΥΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την καταβολό 
των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό αφερεγγυότητα, 
ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 
παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαύουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εϊν ναι, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλειςμού 
(«αυτοκϊθαρςη»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 
λόφθηκαν: […….............] 

Βρύςκεται ο οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε 
από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισxxvi : 
α) πτώχευςη, ό  
β) διαδικαςύα εξυγύανςησ, ό 
γ) ειδικό εκκαθϊριςη, ό 
δ) αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από 
το δικαςτόριο, ό 
ε) ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού 
ςυμβιβαςμού, ό  
ςτ) αναςτολό επιχειρηματικών δραςτηριοτότων, ό  
ζ) ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 
προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα 
προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου 
Εϊν ναι: 
- Παραθϋςτε λεπτομερό ςτοιχεύα: 
- Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορϋασ, θα δύναται να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβανόμενησ υπόψη τησ 
εφαρμοςτϋασ εθνικόσ νομοθεςύασ και των μϋτρων 
ςχετικϊ με τη ςυνϋχε ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ 
του λειτουργύασ υπό αυτϋσ αυτϋσ τισ περιςτϊςεισxxvii  
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπρϊξει ο οικονομικόσ φορϋασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παρϊπτωμαxxviii; 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικόσ φορϋασ μϋτρα 
αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 
λόφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει ςυνϊψει ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμφωνύεσ με 
ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςκοπό τη 
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού; 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικόσ φορϋασ μϋτρα 
αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 
λόφθηκαν: 
[……] 

Γνωρύζει ο οικονομικόσ φορϋασ την ύπαρξη τυχόν 
ςύγκρουςησ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τησ 
ςυμμετοχόσ του ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ 
ςύμβαςησ; 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παρϊςχει ο οικονομικόσ φορϋασ ό επιχεύρηςη 
ςυνδεδεμϋνη με αυτόν ςυμβουλϋσ ςτην 
αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα ό ϋχει 
με ϊλλο τρόπο αναμειχθεύ ςτην προετοιμαςύα τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησxxx; 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Ϊχει επιδεύξει ο οικονομικόσ φορϋασ ςοβαρό ό 
επαναλαμβανόμενη πλημμϋλειαxxxi κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο 
προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ 
ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ 
ςύμβαςησ , αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ 
κυρώςεισ;  
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικόσ φορϋασ μϋτρα 
αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 
λόφθηκαν: 
[……] 

Μπορεύ ο οικονομικόσ φορϋασ να επιβεβαιώςει ότι: 
α) δεν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών 
δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ 
των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των 
κριτηρύων επιλογόσ, 
β) δεν ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ, 
γ) όταν ςε θϋςη να υποβϊλλει χωρύσ καθυςτϋρηςη 
τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται από την 
αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋα  
δ) δεν ϋχει επιχειρόςει να επηρεϊςει με αθϋμιτο 
τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντα φορϋα, να 
αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα 
ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ ό να παρϊςχει εξ 
αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ 
που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την 
ανϊθεςη;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενότητα  ό ενότητεσ Α ϋωσ Δ του παρόντοσ μϋρουσ), ο οικονομικόσ φορϋασ 
δηλώνει ότι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό ό ο 
αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που 
αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα a του Μϋρουσ ΙV 
χωρύσ να υποχρεούται να ςυμπληρώςει οποιαδόποτε ϊλλη ενότητα του Μϋρουσ ΙV: 

Εκπλόρωςη όλων των απαιτούμενων κριτηρύων 
επιλογόσ 

Απϊντηςη 

Πληρού όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ ϋχουν προςδιοριςτεύ 
από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

Καταλληλότητα Απϊντηςη 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα 
ςχετικϊ επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που 
τηρούνται ςτην Ελλϊδα ό ςτο κρϊτοσ μϋλοσ 
εγκατϊςταςόσxxxii; του: 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων):  
[……][……][……] 

2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 
Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο οικονομικόσ 
φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου οργανιςμού για να 
ϋχει τη δυνατότητα να παρϊςχει τισ ςχετικϋσ 
υπηρεςύεσ ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρόκειται και 
δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικόσ φορϋασ:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 
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Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ ϋχουν οριςτεύ 
από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη διακόρυξη . 

Τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα Απϊντηςη: 

1α) Μόνο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων: 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσxxxiii, ο 
οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκτελϋςει τα ακόλουθα 
ϋργα του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την καλό  
εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη των ςημαντικότερων 
εργαςιών διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό προςδιορύζεται ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη): 
[…] 
Ϊργα: [……] 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και 
δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσxxxiv, ο 
οικονομικόσ φορϋασ ϋχει προβεύ ςτισ ακόλουθεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγαθών του εύδουσ που ϋχει 
προςδιοριςτεύ ό ϋχει παρϊςχει τισ ακόλουθεσ 
κυριότερεσ υπηρεςύεσ του εύδουσ που ϋχει 
προςδιοριςτεύ: 
Κατϊ τη ςύνταξη του ςχετικού καταλόγου 
αναφϋρετε τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ 
παραλόπτεσ δημόςιουσ ό ιδιωτικούσxxxv: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό προςδιορύζεται ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφ
ό 

ποςϊ ημερομην
ύεσ 

παραλόπτε
σ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει 
το ακόλουθο τεχνικό προςωπικό ό τισ ακόλουθεσ 
τεχνικϋσ υπηρεςύεσxxxvi, ιδύωσ τουσ υπεύθυνουσ για 
τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ: 
την περύπτωςη δημόςιων ςυμβϊςεων ϋργων, ο 
οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να χρηςιμοποιόςει 
το ακόλουθο τεχνικό προςωπικό ό τισ ακόλουθεσ 
τεχνικϋσ υπηρεςύεσ για την εκτϋλεςη του ϋργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικόσ φορϋασ χρηςιμοποιεύ τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβϊνει τα 
ακόλουθα μϋτρα για την διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ 
και τα μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ που διαθϋτει εύναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόςει 
τα ακόλουθα ςυςτόματα διαχεύριςησ τησ αλυςύδασ 
εφοδιαςμού και ανύχνευςησ κατϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ: 

[....……] 

5) Για ςύνθετα προώόντα ό υπηρεςύεσ που θα 
παραςχεθούν ό, κατ’ εξαύρεςη, για προώόντα ό 
υπηρεςύεσ που πρϋπει να ανταποκρύνονται ςε 
κϊποιον ιδιαύτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορϋασ θα επιτρϋπει τη διενϋργεια 
ελϋγχωνxxxvii όςον αφορϊ το παραγωγικό δυναμικό 
ό τισ τεχνικϋσ ικανότητεσ του οικονομικού φορϋα 
και, εφόςον κρύνεται αναγκαύο, όςον αφορϊ τα 
μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ που αυτόσ διαθϋτει 
καθώσ και τα μϋτρα που λαμβϊνει για τον ϋλεγχο 
τησ ποιότητασ; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τύτλοι ςπουδών και 
επαγγελματικών προςόντων διατύθενται από: 
α) τον ύδιο τον πϊροχο υπηρεςιών ό τον εργολϊβο, 
και/ό (ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτη 
ςχετικό πρόςκληςη ό διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα 
τησ ςύμβαςησ) 
β) τα διευθυντικϊ ςτελϋχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
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β) [……] 

7) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μϋτρα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 
κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

[……] 

8) Σο μϋςο ετόςιο εργατοώπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορϋα και ο αριθμόσ των 
διευθυντικών ςτελεχών του κατϊ τα τελευταύα 
τρύα ϋτη όταν τα εξόσ:  

Ϊτοσ, μϋςο ετόςιο εργατοώπαλληλικό προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ϊτοσ, αριθμόσ διευθυντικών ςτελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα ϋχει ςτη διϊθεςό του 
τα ακόλουθα μηχανόματα, εγκαταςτϊςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

[……] 

10) Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται, να αναθϋςει 
ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασxxxviii το 
ακόλουθο τμόμα (δηλ. ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ: 

[....……] 

11) Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών : 
Ο οικονομικόσ φορϋασ θα παρϊςχει τα 
απαιτούμενα δεύγματα, περιγραφϋσ ό 
φωτογραφύεσ των προώόντων που θα 
προμηθεύςει, τα οπούα δεν χρειϊζεται να 
ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικϊ γνηςιότητασ· 
Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει 
περαιτϋρω ότι θα προςκομύςει τα απαιτούμενα 
πιςτοποιητικϊ γνηςιότητασ. 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών: 
Μπορεύ ο οικονομικόσ φορϋασ να προςκομύςει τα 
απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ 
από επύςημα ινςτιτούτα ελϋγχου ποιότητασ ό 
υπηρεςύεσ αναγνωριςμϋνων ικανοτότων, με τα 
οπούα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προώόντων, επαληθευόμενη με παραπομπϋσ ςτισ 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ό ςε πρότυπα, και τα οπούα 
ορύζονται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην 
πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που 
αναφϋρονται ςτη διακόρυξη; 
Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και αναφϋρετε ποια 
ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να 
προςκομιςτούν: 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 
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Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςυςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και/ό τα 
πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ ϋχουν ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό 
διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

Συςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Απϊντηςη: 

Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικόσ φορϋασ να 
προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ από 
ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμότητασ για 
ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ; 
Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε 
ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να 
προςκομιςτούν όςον αφορϊ το ςύςτημα 
διαςφϊλιςησ ποιότητασ: 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 

Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικόσ φορϋασ να 
προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ από 
ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα ςυςτόματα ό πρότυπα 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ; 
Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε 
ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να 
προςκομιςτούν όςον αφορϊ τα ςυςτόματα ό 
πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ: 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 
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Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη Ι – IV ανωτϋρω 
εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαιςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, να 
προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονταιxxxix, εκτόσ εϊν : 

α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ απευθεύασ με 
πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊνxl. 

β) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 
αναθϋτοντα φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενότητα Α], προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε δικαιολογητικϊ 
των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το αντύςτοιχο μϋροσ/ενότητα/ςημεύο] του παρόντοσ 
Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλώςησ για τουσ ςκοπούσ τ... [προςδιοριςμόσ τησ διαδικαςύασ προμόθειασ: 
(ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη δημοςύευςη ςτον εθνικό τύπο, ϋντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμόσ 
αναφορϊσ)]. 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν 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 εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

 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 εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ 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). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των 
ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiv

 Όπωσ ορίηεται 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) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
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xxxiii

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxiv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxv
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvi
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ 
ανωτζρω.  

xxxix
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xl
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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