
                                  
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
        Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»       Αθήνα, 22-05-2017

     Αρ. Πρωτ. : 6762
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΔΕΛΗ
Τηλέφωνο : 213 2061369
FAX : 213 2061778
E-Mail : prom@laiko.gr 
Website : www.laiko.gr
   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  (10/2017)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ, CPV 

33140000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ν.Π.Δ.Δ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΛΑΪΚΟ”

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 0030

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαϊκό Νοσοκομείο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια αναλώσιμου σετ παροχής και 

επανακυκλοφορίας για χορήγηση θερμασμένης 

χημειοθεραπείας ουροδόχου κύστης. 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/6/2017, ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη, ΩΡΑ: 12:00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8/6/2017, ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη, ΩΡΑ: 12:00μμ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής:

Αγ. Θωμά 17, 11527, Γουδή, Αθήνα,

Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€)

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δώδεκα (12) μήνες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ: 607Θ4690Ω8-Χ7Ζ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΧΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ) Δ.Σ. 27/11-10-2016 (θέμα 57ο), ΑΔΑ: 752Ε4690Ω8-Σ65 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 

SITE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

22/05/2017
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

  Έχοντας υπόψη:

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

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007),

3. Τις διατάξεις του  Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 
204 /19-7-1974),

4. Τις  διατάξεις  του Ν. 4270/2014  «  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014),

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
45/09-03-1999),

6. Τις διατάξεις του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007),

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016),

8. Τις διατάξεις του  Ν.  4152/2013 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουάριου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
(ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013),

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 
( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013),

10. Τις διατάξεις του Ν. 4111/13 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την 
Οδηγία  92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της  25ης Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως τροποποιήθηκαν με  την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 
(ΦΕΚ Α΄ 18/25-01-2013),

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-
2011),

12. Τις  διατάξεις  του Ν.  3861/2010 «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και 
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-2010),

13.  Τις  διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18-04-2013)»,

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/22-11-2010),
15.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145/05-08-2016),
16.  Την   ΥΑ  Π1/B/2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’2677/21-10-2013),
17. Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0028/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 431/07-05-1998),
18. Την υπ’ αρ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα 

«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων 
Φορέων,  έτους  2014,  πιστώσεις  2014−2015  με  χρηματοδότηση  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό,  το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3261/ 4-12-2014),                 

19.  Την υπ’ αρ. 6484/30-12-2014 ΥΑ του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την 
υλοποίηση  του  Προγράμματος  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  Υγείας  (Π.Π.Υ.Φ.Υ.),  έτους  2014, 
πιστώσεις  2015,  εξουσιοδότηση  για  τη  συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  για  τη  διεξαγωγή  των 
διαγωνισμών − Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010, 
2011 και 2013» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3693/ 2014),
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20. Τις  υπ’ αριθμ. πρωτ. 9944/12-3-2015 (16-3-2015) (Α.Δ.Α. ΨΟΦΟ49Η26-Η6Τ) και 20301/26-5-2015 (Α.Δ.Α.  
6ΣΚ5469Η26-Α60) αποφάσεις της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την 
υλοποίηση του ΠΠΥΥΦ 2014».

21. Τις  υπ’  αριθμ.  5/8-2-2017  (θέμα  45ο)  (Α.Δ.Α.:  6ΕΧ54690Ω8-542)  και  16/10-05-2017  (θέμα  9ο)  (Α.Δ.Α. 
ΩΜΦ94690Ω8-ΣΕ1) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου του Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών και την υπ’ αριθμ. 27/11-10-2016 (θέμα 57ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης (Α.Δ.Α. 752Ε4690Ω8-
Σ65) 

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 37.200,00 € 
και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» KAE 1311α, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: 607Θ4690Ω8-Χ7Ζ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ      Ε  

1. Συνοπτικό Διαγωνισμό για  την προμήθεια αναλώσιμου σετ παροχής και επανακυκλοφορίας για χορήγηση 
θερμασμένης  χημειοθεραπείας ουροδόχου κύστης,  με  CPV 33140000-3,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

2. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του Συνοπτικού διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη 
Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Η  Απόφαση  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού,  καθώς  και  τα  συνημμένα  παραρτήματα  αυτής, 
διατίθενται μέσω του Διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www  .  laiko  .  gr  , στην Διαύγεια 
https  ://  app  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων 
www  .  eprocurement  .  gov  .  gr   

4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 7/6/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 
μ.μ.,  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας /  
Πρωτόκολλο.  Η ημερομηνία και  η  ώρα υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται  αποκλειστικά και 
μόνο,  από  το  πρωτόκολλο  εισερχομένων  της  Υπηρεσίας.  Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  με 
οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής  
των προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, 
από  την  παρούσα,  ημερομηνία  και  ώρα,  θα θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  θα επιστρέφονται  χωρίς  να  
αποσφραγιστούν.

5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 8/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.,  στο 
Γραφείο Προμηθειών του Γενικού  Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του 
κεντρικού  κτηρίου,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  –  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού,  που  θα 
συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:

• φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
• ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
• συνεταιρισμοί και
• κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά. Όμως, αν επιλεγεί ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η  λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την  
ορθή εκτέλεση αυτής.
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7. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά από 
σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αυτού. 

8. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται  ρητά στη  Διακήρυξη του διαγωνισμού θα ρυθμίζεται  από τις  σχετικές 
διατάξεις, περί προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν.  

       
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), για  την προμήθεια αναλώσιμου σετ παροχής και επανακυκλοφορίας για 
χορήγηση  θερμασμένης  χημειοθεραπείας  ουροδόχου  κύστης,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  37.200,00  €, 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% (€)

Γ 12004130 Σετ  παροχής  και 
επανακυκλοφορίας  για 
χορήγηση  θερμασμένης 
χημειοθεραπείας

Σετ 120 37.200,00 €

1. Κύκλωμα  παροχής  και  επανακυκλοφορίας  της  θεραπείας,  στο  οποίο  είναι  προσαρτημένη  η  πλάκα 
θέρμανσης  από φύλλο αλουμινίου και  το οποίο φέρει  αισθητήρα θερμοκρασίας (  θερμόμετρο υψηλής 
ακρίβειας). Το τμήμα του κυκλώματος το οποίο προσαρμόζεται στην περισταλτική αντλία της κονσόλας να 
είναι ενισχυμένο προκειμένου να μη φθείρεται κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

2. Καθετήρας σιλικόνης τριών αυλών, 16 fr, κεκαμένου άκρου. 

3. Ασκό  απομάκρυνσης  της  χημειοθεραπείας  μετά  το  τέλος  της  συνεδρίας  έτσι  ώστε  να  μην  έρχεται  το 
νοσηλευτικό προσωπικό σε καμία επαφή με το χημειοθεραπευτικό φάρμακο. 

4. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να φέρει CE Mark.

3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

3.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση θα γίνει  κατά την διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον 
Προµηθευτή και µέχρι εξαντλήσεως της συµβατικής ποσότητας.

3.2 Προϋπολογισμός της Προμήθειας και Τρόπος Πληρωμής του Προμηθευτή
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο  ποσό  των  τριάντα  εφτά  χιλιάδων διακοσίων  ευρώ (37.200,00  €), 
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  Η  δαπάνη αυτή θα  βαρύνει  τον  τακτικό  προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 1311α.
Στο  ανωτέρω  ποσό  του  προϋπολογισμού  της  προμήθειας,  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  προβλεπομένων 
επιβαρύνσεων του Προμηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτής. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις 
προβλεπόμενες, από το νόμο, κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

• Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,06%
• Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2%  
• Φόρος: {1% για υγρά καύσιμα, 4% για λοιπά αγαθά και 8% για υπηρεσίες}
• Υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 0,06% (με την επιφύλαξη του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν 

4412/2016).
Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄147/08-08-2016),  
καθώς και στην  υπ’ αριθμ. 2024709/601/0028/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 431/07-05-
1998),  όπως  ισχύουν.  Η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  των  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  
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προβλέπονται,  από  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  113/10  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  194/22-11-2010)  όπως 
τροποποιήθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  80/16  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  145/05-08-2016),  καθώς,  επίσης  και  κάθε  άλλου 
δικαιολογητικού,  που  ενδεχομένως  ζητηθεί,  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  που  διενεργεί  έλεγχο,  ως  προς  τη 
νομιμότητα της δαπάνης (Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Θεσμικό Πλαίσιο
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού έως και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στην Απόφαση διενέργειάς του, όπως ισχύουν.

4.2 Γλώσσα Διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή Απόφαση τα οποία θα εκδίδονται, από  
την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε  συνεννόηση  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  των  ενδιαφερομένων,  των  διαγωνιζομένων  και  του 
Προμηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4.3 Δημοσιότητα 
Το  παρόν  τεύχος  Διακήρυξης  διατίθεται  μέσω  του  Διαδικτύου  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου 
www  .  laiko  .  gr  ,  στην Διαύγεια  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /  f  /  laiko  /   και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων www  .  eprocurement  .  gov  .  gr  .
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος 
διαγωνισμού,  που  θα  αναρτηθούν  στο  διαδίκτυο.  Σε  περίπτωση  εντοπισμού  οποιασδήποτε  παράλειψης  ή 
σφάλματος, θα υπερτερεί το κείμενο των σχετικών εγγράφων, τα οποία τηρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4.4 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

5.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
5.1. Λόγοι αποκλεισμού
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό εάν μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς τους συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, αν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 
11.11.2008  σ.42),  
β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού  φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης  εγκλήματος,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  4  αυτής,  
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές 
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ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης 
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309 της 
25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  3691/2008  (Α΄  166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 )
Οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονομικού φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του  για  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κυρίας  και  επικουρικής),  με  την  επιφύλαξη  της 
διάταξης του άρθρου 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο περί άρσης του λόγου αποκλεισμού.
Επίσης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό εάν συντρέχει μια από τις 
κατωτέρω περιπτώσεις:
Τελεί  υπό  πτώχευση,  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  τελεί  υπό  αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει  υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, έχει  
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου,  ή  για  τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Περαιτέρω, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 73, ένας οικονομικός φορέας αποκλείεται από την 
διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,  
Β) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο  παρεμβατικά,  μέσα,  
Γ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο  άρθρο 48 του Ν 4412/2016, δεν 
μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο  παρεμβατικά,  μέσα,  
Δ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της 
προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες  παρόμοιες  κυρώσεις,  
Ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων 
επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  79 του  Ν  4412/2016,  
ΣΤ)  εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί  να επηρεάσει  με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
Ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Τέλος, εφόσον τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν 4412/16.

5.2. Κριτήρια επιλογής 
Για  τη  συμμετοχή  των  οικονομικών  φορέων  στη  διαδικασία  του  παρόντος  διαγωνισμού  θα  πρέπει  αυτοί  να 
διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά η παρούσα σύμβαση, β) 
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται και γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Ειδικότερα, οι απαιτήσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ως  προς  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  (άρθρο  75 ν.  
4412/2016),  τα  οποία  ο  υποψήφιος  δηλώνει  υπεύθυνα  στο  ΤΕΥΔ (μέρος IV-α)  ότι  ικανοποιεί  είναι  οι κάτωθι: 
1.  Να  διαθέτει  σύστημα  ποιότητας  ΕΝ  ΙSO  9001-2008. 
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2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν δικαιολογητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και 
να διαθέτουν αντίγραφο του πιστοποιητικού που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο οργανισμό.
3.  Να  έχει κατά  την  τελευταία  τριετία  υλοποιήσει  επιτυχώς  μία προμήθεια αντίστοιχης ποσότητας σε  Μονάδα 
Υγείας, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση.
4.  Να  είναι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο  Επιμελητήριο,  ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  του  Επιμελητηρίου  και  το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελμά τους,  προκειμένου για  φυσικά πρόσωπα,  με  το  οποίο  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Επιμελητήριο  ή  ότι 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή 
νομικά  πρόσωπα,  δηλώνουν  ότι  είναι  εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  της  χώρας 
εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο 
των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για 
φυσικά πρόσωπα.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1 Προσφορές
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, 
το  αργότερο  μέχρι  τις  7/6/2017,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12:00μ.μ.,  στο  Τμήμα  Γραμματείας/Πρωτόκολλο  της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 17, Τ.Κ. 115 27 
Αθήνα.  Οι  προσφορές,  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  θα 
παραλαμβάνονται, αρμοδίως, από το εν λόγω γραφείο, υπό την προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 
έως την ορισθείσα, ως ανωτέρω, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Προσφορές που τυχόν 
θα  υποβληθούν  ή  θα  περιέλθουν  στην  Υπηρεσία,  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα,  θα  θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο 
σφραγισμένο κύριο φάκελο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, 
με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορούν 
να  αποδοθούν  στην  ελληνική  θα  αναφέρονται  μόνο  στην  αγγλική.  Τυχόν  εγχειρίδια  που  θα  συνοδεύουν  την 
προσφορά μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε χειρόγραφη προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από το 
νόμιμο  εκπρόσωπο  του  οικονομικού  φορέα,  που  υποβάλλει  την  προσφορά.  Η  επιτροπή  διενέργειας  και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού (εφεξής η επιτροπή), κατά τον έλεγχο, μονογράφει τη διόρθωση ή προσθήκη. 

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6.2 Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς
Στον  κυρίως  φάκελο  της  προσφοράς  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (Νοσοκομείο),  θα  αναφέρονται  ευκρινώς  τα 
στοιχεία  του  υποψηφίου  προμηθευτή  και  του  σχετικού  συνοπτικού  διαγωνισμού.  Ειδικότερα  πρέπει  να 
αναγράφονται:

Α) η λέξη Προσφορά,
Β) ο πλήρης τίτλος του νοσοκομείου (Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»),
Γ) ο αριθμός της διακήρυξης,
Δ) η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και
Ε) τα στοιχεία του αποστολέα.

Δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  αυτοκόλλητοι  φάκελοι,  οι  οποίοι  είναι  δυνατόν  να  αποσφραγιστούν  και  να 
επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Εντός του κυρίως φακέλου θα πρέπει να περιέχονται τρεις διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως εξής:
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Α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που υποβάλλονται με 
την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται παρακάτω.
Β)  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  (χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος),  ο  οποίος  περιέχει  τα  στοιχεία  της 
τεχνικής προσφοράς (προσπέκτους, τεχνικά εγχειρίδια, CD κ.α.) του υποψηφίου προμηθευτή, όπως αυτά ζητούνται 
από την παρούσα προκήρυξη.
Γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή (και σε ηλεκτρονική μορφή), όπως αυτά απαιτούνται από την 
παρούσα προκήρυξη.

Οι επιμέρους, ως άνω, τρεις φάκελοι, θα πρέπει να αναγράφουν την ένδειξη, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, ήτοι:
 Α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», 
 Β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»      
 Γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα. Ένα (1)  
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

6.2.1 Φάκελος Δικαιολογητικών
Οι  συμμετέχοντες,  οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους  και  το  φάκελο  με  τα 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Παραστατικό εκπροσώπησης,  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
όπως  το  ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση  (Πρόσφατο  κωδικοποιημένο  καταστατικό, 
θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και βεβαίωση του ΓΕΜΗ ή της αρμόδιας κατά περίπτωση 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο καταστατικό του νομικού προσώπου. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα  να  δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους,  το  νομικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει διαμορφώσει η αναθέτουσα αρχή για 
τον παρόντα διαγωνισμό και το οποίο υπογράφεται από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή 
σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υπογράφεται επίσης και από τα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή του προσώπου 
που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν: 

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
• ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
Σημειώνεται ότι: ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει  μόνο την Ενότητα α του 
Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV.

Οι  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
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α.α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα παραπάνω κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 
ένωση.

2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών 
του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα της προμήθειας που  αντιστοιχεί  στον  καθένα 
εξ   αυτών   επί   του   συνόλου   της   προσφοράς,   ο  εκπρόσωπος  της  ένωσης  έναντι  της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

                 
Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων,  το ΤΕΥΔ περιέχει  
πληροφορίες και ως προς τους τρίτους. 
Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά 
έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι:  ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,  οι οποίες 
έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.
Εγγυητική συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

6.2.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Οι προσφέροντες θα πρέπει  να συντάξουν την τεχνική προσφορά τους,  κατά τρόπο που να αποτυπώνεται,  με  
σαφήνεια, η πλήρης κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, από τη συγκεκριμένη προμήθεια. Συγκεκριμένα 
στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει: 
1. να εμπεριέχεται πλήρης – λεπτομερής τεχνική περιγραφή, στην ελληνική γλώσσα, των προσφερομένων ειδών ή 
υπηρεσιών,  σε  πλήρη  ανταπόκριση  –  παραπομπή,  ανά  κεφάλαιο,  παράγραφο  και  είδος,  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς τεχνικούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.τα κατατιθέμενα στοιχεία, που θα επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων 
ειδών να είναι  πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις  από επίσημες 
ιστοσελίδες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. Επίσης, τα κατατιθέμενα στοιχεία, που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 
και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά   προσφερομένων  υπηρεσιών  να  είναι  πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα  αντίγραφα  ή 
εκτυπώσεις  από  επίσημες  ιστοσελίδες  της  επιχείρησης  στο  διαδίκτυο.  Η  ακριβής  ηλεκτρονική  διεύθυνση  των 
στοιχείων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία.
3. τα αντίγραφα των πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή από αρμόδιες  
υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του προμηθευτή, την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, να είναι 
επικυρωμένα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παντός είδους τροφίμων δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει  να 
διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.
4. στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς να μην γίνεται καμία, απολύτως, άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά  
στοιχεία της προσφοράς.  Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι  τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση.

 6.2.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Η  οικονομική  προσφορά  του  προσφέροντα  θα  αποτελείται  από  ένα  (1)  πίνακα  (πρωτότυπο  και  αντίγραφο) 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται κατωτέρω:
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α/α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Παρατηρητήριο Τιμών 
(Κωδικός – Τιμή)

1

2

3

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη ή υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και  
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν εκφράζονται σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση  που 
προβλέπεται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  εκτός  από  τον  Φ.Π.Α..  Από  την  οικονομική  προσφορά  πρέπει  να 
προκύπτει  σαφώς  η  τιμή  μονάδας,  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος  ή  υπηρεσία.  Προσφορές  στις  οποίες  δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ή που θέτουν 
όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών 
του  Υπουργείου  Υγείας  και  η  τρέχουσα  τιμή,  για  όλες  τις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  εφαρμογή.  Οικονομικές 
προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών, κατά την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄31/02-03-2011).
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Α) Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος συντελεστής  
Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Σε  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος  συγκροτείται  από  περισσότερα  του  ενός  μέρη  που  υπόκεινται  σε  
διαφορετικό συντελεστή Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή για κάθε μέρος από αυτά. 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές,  
πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν,  
εγγράφως,  οι  αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις  
τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες  που  διαθέτει  ο  προσφέρων,  για  την 
προμήθεια των ειδών – υπηρεσιών ή την πρωτοτυπία της προσφερόμενης προμήθειας, την οποία επαληθεύει πριν  
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.    

7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. Με  Διοικητική Πράξη, της 
Αναθέτουσας Αρχής, θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

7.1 Διαδικασία Παραλαβής – Αποσφράγισης των Προσφορών
Η Επιτροπή θα  συνέλθει  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στις  8/6/2017,  ημέρα  Πέμπτη,  ώρα  12:00  μ.μ.  στο  Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου και θα παραλάβει όλους τους φακέλους των προσφορών, που έχουν υποβληθεί στην 
Αναθέτουσα  Αρχή.  Η  Επιτροπή,  προβαίνει  δημόσια  και  ενιαία στην  αποσφράγιση  όλων  των  φακέλων  των 
προσφορών,  που  υποβλήθηκαν,  παραδεκτώς.  Μονογράφονται  δε  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής  οι  σελίδες  των 
εγγράφων των ως άνω φακέλων.
Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την 
ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής και να λάβουν γνώση των στοιχείων όλων των διαγωνιζομένων.
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7.2 Αξιολόγηση Φακέλων
Αφού αποχωρήσουν όλοι οι προσφέροντες, η Επιτροπή, κατά την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίασή της ελέγχει, 
ανά διαγωνιζόμενο, εάν τα τυπικά δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης και σε θετική περίπτωση, προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η 
ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των  
προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει,  σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών 
συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει  τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.  Η 
Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει ενιαίο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο οφείλει να αιτιολογήσει, ειδικώς, τους 
λόγους για τους οποίους απορρίπτει μία προσφορά. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στο αποφασίζον όργανο του 
νοσοκομείου, μέσω του Τμήματος Προμηθειών, για την έκδοση κατακυρωτικής Απόφασης. Το σώμα της Απόφασης 
αυτής θα αποσταλεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό. 

7.3 Κριτήριο Κατακύρωσης
Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά,  
βάσει της τιμής.        

7.4 Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την 
επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Προσφορές που θα αναφέρουν 
ημερομηνία  λήξης  ισχύος  μικρότερη  της  παραπάνω  θα  απορρίπτονται.  Η  ισχύς  των  προσφορών  μπορεί  να 
παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί, εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω. 

7.5 Λόγοι Απόρριψης Προσφορών
Η προσφορά απορρίπτεται όταν:

• Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.
• Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι  μεγαλύτερος του προβλεπομένου στην παράγραφο 3.1  της 

παρούσας.
• Δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

7.6 Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ενστάσεις  υποβάλλονται  για  τους  λόγους  και  με  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  127  του  Ν 
4412/2016.
Ειδικότερα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον  ενδιαφερόμενο οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση ένστασης  κατά της  προκήρυξης  ή  της  πρόσκλησης,  η  
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για, τυχόν, έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του προμηθευτή που προκλήθηκαν 
από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7.7 Κατακύρωση του διαγωνισμού
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η 
Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν 4412/2016. 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 
ανάθεση της σύμβασης ν. 4412/2016 άρθρο 117 παρ.3.
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7.8 Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα 
(10)  ημερών  από  την  σχετική  ειδοποίηση  που  του  αποστέλλεται,  υποβάλλει  σε  φάκελο  με  σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 α)  απόσπασμα  του  ποινικού  μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν  λόγω  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού  από  τους  
αναφερόμενους στην παρ.  1 του άρθρου 73 του Ν.  4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 
προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 
προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου 
σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο  υποβάλλεται  για  τον  ή  τους  Διαχειριστές,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  Ο.Ε,  Ε.Ε  ή  Ε.Π.Ε,  για  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
(β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  του  οικονομικού  φορέα,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
(γ)  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και  για  τους 
οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκαταστημένοι  ή  εκτελούν  έργα  στην  Ελλάδα,  πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή  υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά 
πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 
(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
(ε) Για την απόδειξη τη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, αυτός θα πρέπει να υποβάλει 
βεβαίωση από το δημόσια ή ιδιωτικό φορά Υγείας για την απόδειξη της επιτυχούς εκτέλεσης εντός της τελευταίας 
τριετίας μίας αντίστοιχης σύμβασης προμήθειας. 
(στ) 1. Δικαιολογητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. (αντίγραφο του πιστοποιητικού με 
την σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο οργανισμό).

2. Πιστοποίηση ISO (9001- 2008) εκτός αν περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά.  
    
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε 
μέλος της ένωσης.
 
7. 9 Υπογραφή Σύμβασης – Προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης 
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί η προμήθεια ή μέρος αυτής, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση 
–  πρόσκληση για  την  υπογραφή σχετικής  σύμβασης.  Ο  Προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια 
υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (νοσοκομείου), εντός προθεσμίας είκοσι ημερών (20)  
ημερολογιακών  ημερών,  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης  για  την  υπογραφή  σχετικής 
Σύμβασης. Η σχετική σύμβαση θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα Α της παρούσας. 
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. 
Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και πριν την υπογραφή), να 
προσκομίσει  στο  νοσοκομείο  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  (όπως  το  επισυναπτόμενο  υπόδειγμα  στο 
Παράρτημα  Β΄  της  παρούσας),  η  οποία  να  καλύπτει  σε  ποσοστό  το  5%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  της 
κατακυρωθείσας προμήθειας,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
καλής  εκτέλεσης  της  προς  υπογραφή  σύμβασης  πρέπει  να  είναι  αορίστου  χρόνου,  δηλαδή  θα  ισχύει  μέχρι 
επιστροφής της στην Τράπεζα.  Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Σημειωτέον  ότι,  οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  προβλέπουν,  ότι,  σε  περίπτωση 
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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7.10 Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της σύμβασης
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  (νοσοκομείο)  με  ειδικά  αιτιολογημένη  Απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής  
Αξιολόγησης, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης ή εκτέλεσης της σύμβασης:

• Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
147/08-08-2016).

• Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει  να υπογράψει,  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  στην ανακοίνωση – 
πρόσκληση και κηρυχθεί έκπτωτος.

• Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.
• Εάν οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει, πλέον, το νοσοκομείο.
• Σε  κάθε  περίπτωση  κάλυψης  των  αναγκών  του  νοσοκομείου  με  υπογραφή  σύμβασης,  ανάλογης 

προμήθειας, σε Κεντρικό ή Περιφερειακό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα και αν έχει υπογραφή 
σύμβαση παύει, αυτομάτως, να ισχύει. 

• Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016).
• Για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως δε για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και 

του περιβάλλοντος. 
• Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η 

Αναθέτουσα Αρχή (νοσοκομείο) μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, να ακυρώσει ή να 
αναμορφώσει  τη  διαδικασία,  ανάλογα,  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της,  από  το  σημείο  που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του  
Ν.  4412/2016 (Φ.Ε.Κ.  Α΄  147/08-08-2016),  εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι  όροι και οι  
προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων αυτών. 

7.11 Παράδοση της Προμήθειας
Η παράδοση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου, όπως αυτές καθορίζονται από τη  
λειτουργία  του  και  κατά  την  απόλυτη  κρίση  του,  εντός  του  προβλεπομένου  στη  σχετική  σύμβαση,  χρόνου  ή 
χρονικού διαστήματος.   
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  της  προμήθειας  μπορεί  να  παρατείνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του νοσοκομείου για την επιβολή των 
προβλεπομένων κυρώσεων. 
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στην έδρα του νοσοκομείου θα επιβαρύνουν, 
αποκλειστικά, τον Ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  νοσοκομείου  τουλάχιστον  πέντε  (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια, γι’ αυτό, Επιτροπή Παραλαβής του 
νοσοκομείου.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 4412/2016 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016).

                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                     Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Β. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………...
Κατάστημα: ………………………………………………………………………………………...
(Δ/νση: οδός - αριθμός - Τ.Κ. – Τηλ. / FAX) ……………………………………………………..
Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………

Προς: ......................................................................................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και  
διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………… ευρώ, 
υπέρ του:

i. [Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]: [Ονοματεπώνυμο,  Πατρώνυμο…………………..,  ΑΦΜ………………,  
Διεύθυνση κατοικίας……………………….] ή

ii. [Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:   [Πλήρης  επωνυμία………………….,  ΑΦΜ…………….,  
Διεύθυνση…………………………] ή

iii. [Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φυσικών ή νομικών προσώπων
α) (Πλήρης επωνυμία ………………ΑΦΜ ……………… Διεύθυνση………………
β) (Πλήρης επωνυμία ………………ΑΦΜ ……………… Διεύθυνση………………
γ) (Πλήρης επωνυμία ………………ΑΦΜ ……………… Διεύθυνση………………
δ) (Πλήρης επωνυμία ………………ΑΦΜ ……………… Διεύθυνση………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων  
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ  .........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  (τίτλος  σύμβασης)  με 
αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την (αριθμός  
/ ημερομηνία) ................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά  
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να  
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το κόστος 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

             
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             1Η  Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                    «ΛΑΪΚΟ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ….. / 2017
 (Αρ. διακήρυξης – ΑΦΜ Προμηθευτή)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την …… του μηνός ………….. του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας …………. και στο κατάστημα 
του Γενικού Αθηνών  «Λαϊκό» οι πιο κάτω υπογράφοντες:
1. Ο  κος  ΗΡΑΚΛΗΣ  Φ.  ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ,  Διοικητής  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αθηνών  <<ΛΑΪΚΟ>>,  ο  οποίος 
εκπροσωπεί  το  Νοσοκομείο,  σύμφωνα  με  την  414/28-07-2016  τ.  Υ.Ο.Δ.Δ.  (Αρ.  Βεβ.  Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.  3491/12-07-2016  
απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
2. Ο/Η ……………………………………………..……………………….....…,  ο οποίος  ενεργεί  για λογαριασμό της  εταιρείας 
………………… οδός ……………., περιοχή …………….., Τ.Κ. ………….., ΤΗΛ.: …………………., FAX: …………………, η οποία και θα 
ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο  πρώτος  από  τους  συμβαλλόμενους  αποκαλούμενος  για  συντομία  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»  διενήργησε  συνοπτικό 
διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά  βάσει  τιμής 
σύμφωνα  με  την  ………………….  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου  και  την  ……  /  2017 
διακήρυξη για την προμήθεια υλικών ………………………………..
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου με την υπ’ αριθμ. …………………. απόφασή του ενέκρινε την κατακύρωση 
στη  συμβαλλόμενη  εταιρεία  …………………..  της  παροχής  υπηρεσιών   ………………… για  ένα  (1)  έτος,  συνολικού 
τιμήματος …………………. με τους όρους και συμφωνίες, όπως αυτοί ακολούθως αναφέρονται :

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος  Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e mail κλπ.) ορίζει ως 
υπεύθυνο για τις  ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη 
δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Διοικητική εντολή:  οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται  γραπτώς από την  Αναθέτουσα Αρχή ή  την Επιτροπή 
Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  προμήθειας  στον  Προμηθευτή  σχετικά  με  την  υλοποίηση  της  ως  άνω 
προμήθειας.
Έγγραφο:  κάθε  χειρόγραφη,  δακτυλογραφημένη  ή  έντυπη  ειδοποίηση,  εντολή  ή  οδηγία  ή  πιστοποιητικό  που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων  και  των 
τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το Νοσοκομείο, 
με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας.
Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»   
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από 
την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα 
του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 
ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
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Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή  προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση:  η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 
προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και  τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α)  τη Σύμβαση, β) τη 
Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με  την  παρούσα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  και  ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει,  έναντι  της  αμοιβής  που 
αναφέρεται  πιο  κάτω  στην  παρούσα,  την  υλοποίηση  της  προμήθειας  «…..……………………..».  Η  Προμήθεια  θα 
πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  Προμηθευτή,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  της  από 
…………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. .. ................. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ……/……./2017 και λήξη η ………/……../ 2018.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά εντός _____________ ημερών από την παραγγελία της Διαχ. 

Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής»

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:
Α) η τροποποίηση της σύμβασης λόγω της παρατάσεως αυτής να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 
132 του Ν 4412/2016. 
Β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από  γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με  πρωτοβουλία  της  αναθέτουσας  αρχής  και  εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  εάν  λήξει  ο  
παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 
(5)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα.  
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί,  
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. 
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Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να  
διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) με μακροσκοπική εξέταση και  β) με πρακτική δοκιμασία, Το κόστος διενέργειας 
των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια 
ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 
του ν 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του  
χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Προμηθευτή πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 
παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των  υλικών  που  παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συνολικής  ποσότητας  αυτών.  
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  προμηθευτής  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος  φόρτωσης  -  παράδοσης.  
Εφόσον  ο  προμηθευτής  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από  το  προβλεπόμενο  κατά  τα  ανωτέρω  πρόστιμο,  
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 
του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ………………….. 
ευρώ  και  ………………..  λεπτών  (……………,..  €),  πλέον  ΦΠΑ  ……….%  …………………….  ευρώ  και  ……………..  λεπτών 
(………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€). 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο 
και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν 
την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι  
δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης:
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προϊόντων/  υλικών  στον  Προμηθευτή  θα  γίνει  τμηματικά  σύμφωνα  με  το  πλάνο  
τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας  και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής  
αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού. 
Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της 
σύμβασης και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 
Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως 
εκάστοτε ισχύουν.
Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
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α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης  παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Ο προμηθευτής 
υποχρεούται  να  αναγράφει  ευδιάκριτα  στο  τιμολόγιο  την  ακριβή  ονομασία  του  είδους  /  υπηρεσίας  στον 
διαγωνισμό στον οποίο ανήκει και τον αριθμό της σύμβασης.
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να 
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 
Για την πληρωμή του Προμηθευτή εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 
Α/107/09-05-2013).
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται 
σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης 
αυτής. 
Καμία  αποζημίωση  ή  άλλη  χρηματική  καταβολή  δεν  δικαιούται  ο  προμηθευτής  στις  περιπτώσεις  αδράνειας, 
παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών
.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Προμηθευτής  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό 
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της 
συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι 
……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς 
την  εγγυήτρια  τράπεζα  και  κοινοποίηση  προς  τον  Προμηθευτή  σε  περίπτωση  παράβασης  κάποιου  όρου  της 
παρούσας  ή/και  της  διακήρυξης  και  σε  διάστημα  τριών  ημερών  από  την  ειδοποίηση  αυτής  για  επικείμενη 
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την 
εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο  Προμηθευτής,  εφόσον  του  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  να  παρίσταται  σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο  Προμηθευτής   θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.  
Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.
4. Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβαση  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  τους  που 
απορρέουν από τια διατάξεις  τις  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και  εργατικής νομοθεσίας,  οι  οποίες 
έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 
5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που 
αυτό  περιλαμβάνει,  διαθέτοντας  άτομα   με  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα  ώστε  να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 
την  παρούσα  Σύμβαση  και  το  Νόμο  και  σε  σχέση  με  οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από  άτομα,  που  θα  
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ασχοληθούν  ή  θα  παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε  περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’  όλη τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  αλλά και  μετά την λήξη  ή λύση αυτής,  ο  Προμηθευτής  θα αναλάβει  την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων του. 
Ειδικότερα:
Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με 
την  εκτέλεση  της  παρούσας  Σύμβασης  και  διασφαλίζει  ότι  οι  υπάλληλοι  αυτοί  είναι  σε  πλήρη  γνώση  και 
συμφωνούν  με  τις  υποχρεώσεις  εμπιστευτικότητας  και  εχεμύθειας.  Ο  Προμηθευτής  μεταφέρει  αυτές  τις 
υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την 
εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση 
του  Προμηθευτή  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο,  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  παρούσας  Σύμβασης,  οι  οποίες  είναι  
εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων 
στους  κοινούς  χώρους  συνεργασίας  και  στους  ανθρώπους  που  ασχολούνται  με  το  Έργο,  αποκλειόμενης  της 
διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει  
την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε  περίπτωση  που  υπάρξει  διαρροή  πληροφοριών,  η  οποία  αποδεδειγμένα  οφείλεται  στον  Προμηθευτή,  η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να 
αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει 
κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, 
κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από 
τον  Προμηθευτή  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικά  και  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 
τα  στοιχεία  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  Προμηθευτής  μπορεί  να  κρατά  αντίγραφα  αυτών  των  εγγράφων  και  
στοιχείων,  αλλά  δεν  επιτρέπεται  να  τα  χρησιμοποιεί  για  σκοπούς  άλλους  από  της  Σύμβασης,  χωρίς  την  
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως 
και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής,  έναντι  του τρίτου.  Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής 
αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει 
την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις  
ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
i) Πυρκαγιά 
ii) Πλημμύρα 
iii) Σεισμός 
iv) Πόλεμος 
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Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,  
προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός 
τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το  δικαίωμα να καταγγείλει  /  λύσει  τη  σύμβαση  με  τον  Προμηθευτή μετά  από 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για 
το μέρος της Σύμβασης που έχει  εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας,  δεν δικαιούται να λάβει κανένα 
επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών  προϊόντων  που  αποδεδειγμένα  έχουν  προηγηθεί  της 
καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του  Προμηθευτή  που  αναφέρεται  στην  αρχή  της  παρούσας  ή  θέσης  της 
περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την  ημέρα 
επέλευσης  των  ανωτέρω  γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση  καταπίπτουν  υπέρ  του  Δημοσίου  και  η  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο  Προμηθευτής  δεν  δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη  σύμβαση  ή  μέρος  αυτής.  Κατ’  εξαίρεση  ο 
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την 
καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί  
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α)  όταν  παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που  παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β)  Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις . 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι  σχετικές  περί  προμηθειών  Διατάξεις  του  Ν.  4412/2014,  η  από  ……………………..  διακήρυξη  του  σχετικού 
διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της 
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής 
δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 
καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή  
προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210  
……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email………………… 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο ήτοι με 
ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

                                        23 από 52

17PROC006216467 2017-05-22

ΑΔΑ: 6Ν1Θ4690Ω8-ΔΚΘ



Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις  
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και  
των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών,  
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 
της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (κήρυξη 
οικονομικού  φορέα  εκπτώτου),  206  (χρόνος  παράδοσης  υλικών),  207  (κυρώσεις  για  εκπρόθεσμη  παράδοση 
προμήθειας),  213  (απόρριψη  συμβατικών  υλικών  -  αντικατάσταση)  του  Ν.  4412/2016  μπορεί  να  υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή.
Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα πρωτότυπα. Τρία έλαβε η Αναθέτουσα 
Αρχή και ένα ο Προμηθευτής 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

      ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α’ 147)]
   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221994]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αγ. Θωμά 17, Γουδή, 11527]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κατερίνα Ζαδέλη]
- Τηλέφωνο: [213-2061792, 213-2061369, 213-2061850]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@laiko.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www  .  laiko  .  gr  ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: [Προμήθεια αναλώσιμου σετ παροχής και 
επανακυκλοφορίας για χορήγηση θερμασμένης χημειοθεραπείας ουροδόχου κύστης - CPV: 
33140000-3]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221994]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια υλικών]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [10/2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
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ανήκουν οι απασχολούμενοι.

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους  
οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι  
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας  
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β  
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως  
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε  
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της  
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που  
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,  
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα  
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'  εφαρμογή του  
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε  
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής  
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που προβλέπονται  
στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  
ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο (ή  κατηγορία  
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

• δωροδοκίαx,xi·

• απάτηxii·

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή  
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή  
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την  
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή  
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή  
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

[] Ναι [] Όχι
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αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8  
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που  
λήφθηκαν: 
[……]

                                        38 από 52

17PROC006216467 2017-05-22

ΑΔΑ: 6Ν1Θ4690Ω8-ΔΚΘ



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή  
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που  
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων  
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή  
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή  
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
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εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να  
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή  
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την  
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των  
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις  
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις  
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…...........]
Περιγρα
φή

ποσά ημερομη
νίες

παραλήπτ
ες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα  
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα  
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται  
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα  
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και  
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων  
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να  
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν  
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από  
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση  
ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού  
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή  
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων  
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το  
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV  
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών  
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να  
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με  
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του  
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε  
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο  
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...  
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο ετήσιος  κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους  
σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  
Προσαρτήματος  Α΄  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  ωστόσο  να  βασίζονται  στις  
ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες ή τις  υπηρεσίες για τις  οποίες απαιτούνται  οι  
συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του  
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α),  «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»  
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της  σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την  
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την  
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου  
2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α) “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της  
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και  καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  προστασία των  
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη  
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν  
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι  
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή  ασφαλιστικών 
εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του  
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που 
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οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν  
από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,  
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi .  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ  
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ  
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις  έργου,  η εκτιμώμενη αξία της  οποίας  υπερβαίνει  το  ένα  εκατομμύριο (1.000.000)  ευρώ εκτός  ΦΠΑ  
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του  Προσαρτήματος  Α,  οι  οικονομικοί  φορείς  από  ορισμένα  κράτη  μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται  
στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται  
στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει 
τα πέντε έτη.
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xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 
τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,  
αλλά  στων  οποίων  τις  ικανότητες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  II,  ενότητα  Γ,  πρέπει  να 
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 
επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας  και στηρίζεται  στις  ικανότητες  του υπεργολάβου  για την  εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,  τότε  θα πρέπει  να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή  
ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον  
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την  
εν λόγω πρόσβαση. 
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