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                                                                               Κππαξηζζία 10/03/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                    Αξ. Πξση. 1387 
 6ε ΤΓ. ΠΔΡ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                                             
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΔΙΡΟΤ                                                                        
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ       
                                                                          
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΟΣΑΡΖ, ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΛΚΑΒΟΤΡΑ  
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΑΛ. ΚΑΛΝΣΕΑΚΟΤ 13 
ΚΤΠΑΡΗΗΑ ΜΔΖΝΗΑ 
Σ.Κ. 24500    
ΣΗΛ: 27613 60170 
FΑΥ : 27610-22018 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 10.887,10€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% CPV:33122000-1, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΜΕΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 

                         

          ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Ζκεξνκελία 24/03/2022 
Ζκέξα: Πέκπηε   Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο, Αι. Καιαληδάθνπ 13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο, Σ.Κ. 24500 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ 
 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΗΑ 
ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΗΗΑ 
ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔΖΝΗΑ  

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ 
(ΚΑΔ) 

7131 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 33122000-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

 10.887,10€ (πιένλ ΦΠΑ 24%)  

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ   

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έμη (6) κήλεο   

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ  
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην πξφγξακκα 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΖΜΓΖ 

mailto:promitheies@noskypar.gr
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Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016)  
β)  Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) 
γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Φ.Δ.Κ. 
194 Α’/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ε) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
Γηαηάθηεο». 
ζη) Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο 
ππνρξέσζεο           επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 
δ) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη TYY  
ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, 
ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94) 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ……………… ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 
πγεία» (Φ.Δ.Κ. 36 Α - 09/03/2021) 

 

   2. Σηο Απνθάζεηο: 
   
2.1 Σν κε αξηζκ. πξση. 853/27.03.2018 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο ΔΚΑΠΤ. 

2.2 Σελ ππ’ αξηζκ. 7/18-02-2022 (Θ: 3) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο 
θαη ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4 Σελ ππ’ αξηζ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε ζέκα : «Έγθξηζε  ζπγθξφηεζεο δηαθφξσλ  επηηξνπψλ 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4024/2011 αξ. 26». 

2.5 Σελ ππ’ αξηζ. 292/15-03-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 64Μ46904Τ-
Ω9) γηα ηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο. 

                                                            ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 
Με ηε δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηελ πξνκήζεηα ΔΝΟ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΔΡΗΓΡΑΦΙΑ Α/Β ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΣΟΤ 
ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο) 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10.887,10 € πιένλ ΦΠΑ 24% 2.612,90 € ήηνη ζην ζύλνιν 
13.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
 
1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο) 
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Γηεχζπλζε: Αι. Καιαληδάθνπ 13, Σ.Κ. 24500, Κππαξηζζία, Σειέθσλν: 27613 60170 Φαμ : 
27610-22018, E-mail: promitheies@noskypar.gr  Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε, Γεσξγία 
Καιθαβνχξα. 
 
 
 
2. Σόπνο-Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 
 
 

 
Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηηο 
23/03/2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:30κ.κ. ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
Γηεπζ.: Αι. Καιαληδαθνπ 13 Κππαξηζζία Μεζζελίαο, ΣΚ 24 500. Ο δηαγσληζκφο ζα 
δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηεο, Γηεπζ.: Αι. Καιαληδαθνπ 13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο, ΣΚ 24 500 ζηηο 24/03/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00π.κ. 

 
3. Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ δηαγσληζκνύ 

 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kyparissiahospital.gr) 
θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), ζηελ 
ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.eprocurement.gov.gr, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

 

 
 
4. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
α) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 
4412/2016 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε (Παξάξηεκα ΗIΗ). 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα  α 
ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ 
Μέξνπο ΗV ηνπ εληχπνπ. Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ  Μέξνπο V. 
H ππεχζπλε δήισζε Σ.Δ.Τ.Γ. δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr θαη hsppa.gr.   
 
β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, 
ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Πξσηφθνιιν 
Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδαο  
Κππαξηζζίαο  

23/03/2022 
Ζκέξα Σεηάξηε 
Ώξα 14:30 κ.κ. 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο, Αι. 

Καιαληδαθνπ 13, Σ.Κ. 
24500, Κππαξηζζία 

24/03/2022 
Ζκέξα Πέκπηε  
Ώξα: 10:00 π.κ. 

 

mailto:promitheies@noskypar.gr
http://www.kyparissiahospital.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ. 
 
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν 
ηνπο. 
  
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. α, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 
- Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ 
θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

- Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 
- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηε Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί 
κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο 
ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο 
επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ε δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) φισλ ησλ κειψλ ηνπ. 
 
5. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ  
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 23/03/2022, εκέξα  
Σεηάξηε θαη ψξα 14:30 κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 
λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ 
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ 
ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 
 
6. Σξόπνο ζύληαμεο πξνζθνξώλ 
 
1.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Έλα απφ ηα αληίγξαθα 
νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη 
επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά  
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
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3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα),  
ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ  
έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη 
ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
7.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 
ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάδεημε αλαδφρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 
 

Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε 
πξνζθεξόκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε βάζε ηηο πνζόηεηεο πνπ 
αλαθέξνληαη γηα θάζε είδνο ζην παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 
8. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο   
 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη.  
 
9. Δηδηθνί όξνη 
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
2. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
3. Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 

 Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
ηηκώλ όπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ  (Ν.4052/2012 άξζξν 14 παξ. 7), εθόζνλ ππάξρεη. 

4.  Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
10. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ: ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 
ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, ελώ είλαη δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα 
ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή 
πεξηνξηζκνύο. Ωο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη 
πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ 
πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο 
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θάησζη πεξηπηψζεηο: 
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί 
αλαθέξνληαη. 
8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ, εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη. 
9. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 
ζηελ παξνχζα, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, 
παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
10. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη. 
 
- Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηηο 23/03/2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:30 κ.κ.   

είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε θαηεγνξίαο.  
- Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

- Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120). 
 

11. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη 
ε άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 
147 Α΄/2016).  
 
12. Τπνγξαθή ύκβαζεο:  
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  καδί κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
επηρείξεζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ 
πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
  
13. Παξάδνζε θαη παξαιαβή πιηθώλ 
1. Σν ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ηνπ εληαίνπ Σκήκαηνο, ζα πξέπεη 

λα παξαδνζεί είηε ηκεκαηηθά είηε ζπλνιηθά. Ζ παξάδνζε φισλ ησλ πιηθψλ ζα γίλεη 
ζην θηίξην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο). 

2. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά  ηε  δηαδηθαζία  
παξαιαβήο  ησλ  πιηθψλ  δηελεξγείηαη  πνζνηηθφο  θαη  πνηνηηθφο  έιεγρνο  θαη θαιείηαη 
λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.   

3. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε καθξνζθνπηθή 
εμέηαζε, β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε), γ) Με πξαθηηθή 
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δνθηκαζία, δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα 
κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ 
ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Να επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε γηα λα 
είλαη νξηζκέλνο ν ζρεηηθφο φξνο.   

4. Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  
5. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.   
6. Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη 

άιιν αθνξά ηε  δηελέξγεηα  ειέγρσλ  θαη  ηελ  παξαιαβή  ησλ  αγαζψλ  ζε  εθηέιεζε  
ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ  νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ. 4412/2016.   

 
14. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ , ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη 
ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 
δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.  
 Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή. 
 
15. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1. Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα 
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ.  
3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή 
δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ 
Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ 
Ν 4412/2016.  
5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ 
πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο 
πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα 
κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  
6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη  
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
  

16. Κπξώζεηο-Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία: 



 

8 

 

 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 206 θαη 207, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 
Α΄/2016), ζε πεξίπησζε παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 
κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη 
εθφζνλ ν Αλάδνρνο έρεη αηηεζεί εγθαίξσο θαη ιάβεη αληίζηνηρε παξάηαζε, επηβάιιεηαη 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο 
Φ.Π.Α. 

  Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ, είηε κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, 
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε πνπ 
Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο. 

  Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε  πνπ έγηλε ζην 
φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 203, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016). 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν 
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο 
ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο 
θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 
 Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη 

αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό 
θαλόλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν 
θαλόλαο δηθαίνπ. 

 
17. Μαηαίσζε: 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε ππνρξέσζε 
ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                                                          Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο 
                                                                                  ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο  
 
 
                                                                                Γεκήηξηνο Λακπξόπνπινο  
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                                                           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

                                                          

Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ, CPV: 13.500.00, ΚΑΔ: 7131 

Α/Α ΔΙΓΟ  Μ/Μ ΠΟ/ΣΑ 
ΚΩΓ.       

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΗ Μ/Μ ΤΝΟΛΟ 
 

1 

ΤΣΖΜΑ 
ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΑ  ΓΗΑ 
ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΟΤ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖ Ν.Μ. 
ΚΤΠΑΡΗΗΑ  ΣΜΥ 1 

ΓΔΝ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ 10.887,10 10.887,10 

 

          
ΤΝΟΛΟ 

10.887,10 
 

          ΦΠΑ 24%   2.612,90 
 

          
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 13.500,00 
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                                                         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ:                                                                   
 
                                             ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΙΑ Α/Β/PACHY/UBM 
 

 Σν κεράλεκα λα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, κε 
πιήξσο εμειηγκέλν ζρεδηαζκφ ηειεπηαίαο γεληάο θαη ζχκθσλα κε φιεο ηηο 
δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο αζθάιεηαο θαη δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ππνινγηζηή θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
αλάιπζεο , επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο video πξνζζίνπ θαη νπηζζίνπ 
εκηκνξίνπ.  

 Να δηαζέηεη έγρξσκν κφληηνξ αθήο 15’ ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ γηα απεηθφληζε 
κε πςειήο επθξίλεηαο αλάιπζε, ζχξα HDMI γηα ζχλδεζε εμσηεξηθήο νζφλεο 
θαη ζχξεο USB , θαη LAN γηα απνκλεκφλεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
εμεηάζεσλ ζε εμσηεξηθά κέζα.  

 Να δηαζέηεη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο δπλαηφηεηα απεηθφληζεο video πςειήο 
αλάιπζεο βαζηθνχ πεδίνπ 42 mm θαη επξπγψληνπ κε 54mm θαζψο θαη 
απηφκαηεο απνζήθεπζεο απηψλ ησλ video.  

 Nα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή απηψλ ησλ video, ηελ 
ρξήζε εηδηθψλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ 
αλάιπζε ηεο πεξηνρήο, ηεο απφζηαζεο θαη ηεο γσλίαο ηνπ εμεηαδφκελνπ 
νθζαικνχ.  

 Πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζεί ζχζηεκα 
Βηνκεηξίαο –παρπκεηξίαο ζαλ μερσξηζηή ζπζθεπή πνπ λα κπνξεί λα 
απνζπάηαη απφ ην θπξίσο ζχζηεκα ηεο ππεξερνγξαθίαο θαη λα ιεηηνπξγεί 
αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα κε ρξήζε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο γηα ηελ 
ιήςε εμεηάζεσλ πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ηαηξψλ.  

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία κε ζηπιεό A-scan θαη ζηπιεό Παρπκεηξίαο κε 
έγρξσκε νζόλε αθήο , πςειήο αληίζεζεο κε ξπζκηδόκελε 
θσηεηλόηεηα, θαη λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε σο θνξεηή ζπζθεπή γηα 
επθνιία ρεηξηζκψλ θαη ηελ άλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ .  

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία κε ζηπιεφ B-scan πνιιαπιψλ ζπρλνηήησλ θαη 
επηιέμηκνπ απφ 15MHz έσο 20 MHz κε δπλαηφηεηα κέρξη θαη 30MHz 
αξκνληθήο θπκαηνκνξθήο γηα δηαγλσζηηθή ππεξερνγξαθία θαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο πεξηνρήο, ησλ απνζηάζεσλ θαη ηεο γσλίαο.  

 Να δηαζέηεη ζηπιεφ 15-20+30 ΜHz πςειήο ζπρλφηεηαο γηα ηνλ 
ακθηβιεζηξνεηδή κε ιεπηνκεξή δηαρσξηζκφ ησλ δνκψλ ηνπ νπηζζίνπ 
εκηκνξίνπ θαη ςεθηαθή απεηθφληζε πςειήο αλάιπζεο.  

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία Βηνκεηξίαο κε απηφκαηε ιήςε απεηθνλίζεσλ ηνπ 
αμνληθνχ κήθνπο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο νθζαικψλ. Να πεξηέρεη φιεο ηηο 
θφξκνπιεο ππνινγηζκνχ θαη ηηο πην ζχγρξνλεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε 
νθζαικνχο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαζιαζηηθή επέκβαζε.  
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 Να ππάξρεη πξναηξεηηθά ή δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζηπιεφ UBM 60 ΜHz 
γξακκηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ιεπηνκεξή απεηθφληζε ησλ δνκψλ ηνπ νθζαικνχ 
πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ ίξηδα θαζψο θαη ηεο γσλίαο κεηαμχ ίξηδαο- 
θεξαηνεηδνχο.  

 Ο ζηπιεφο ηνπ UBM λα δηαζέηεη κεκβξάλε (αλαιψζηκν) γηα ηελ επθνιφηεξε 
θαη ηαρχηεξε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο.  

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ εθηππσηή θαη πξναηξεηηθά λα δχλαηαη 
λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθφ έγρξσκν εθηππσηή.  

 Να ζπλνδεχεηαη απφ πξφγξακκα κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο 
αξρείσλ γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ αζζελνχο θαη εμέηαζεο, θαζψο 
θαη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε παιαηφηεξεο εμεηάζεηο.  

 Να δηαζέηεη ινγηζκηθφ κε πιήξεο ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο αζζελψλ θαη 
δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο εμέηαζεο θαη πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ.  

 Να ζπλνδεχεηαη πξναηξεηηθά απφ ηξνρήιαην νθζαικνινγηθφ ηξαπέδη, γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο , πνπ λα έρεη ζπξηάξη γηα ηελ θχιαμε 
φισλ ησλ ζηπιεψλ, ζέζε γηα λα ηνπνζεηεζεί ν έγρξσκνο εθηππσηήο, θαη 
δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί κπξάηζν ζηήξημεο ηνπ ζηπιενχ UBM 60 MHz.  

 Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ κε πξνζηαζία ζε under θαη over 
voltage ή πξναηξεηηθά ηζρπξφ θαη ζχγρξνλν ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS).  

 Να πξνζθέξεηαη πξναηξεηηθά κε ζπλνδφ Ζ/Τ, πχξγν απνζήθεπζεο 
δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 2Σ θαη εμσηεξηθφ έγρξσκν εθηππσηή.  

 Να ππάξρεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ, γηα ηελ 
βειηηζηνπνίεζε απνθαηάζηαζεο βιαβψλ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζπζθεπήο CE.  

 Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 ή άιιν απνδεδεηγκέλν ηζνδχλακν θξαηηθφ 
έγγξαθν, ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή απφ δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα.  

 Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 Γχν εηψλ, ε νπνία λα ηζρχεη απφ ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο. 
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                                                           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ: 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΜΔΖΝΗΑ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221881] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΑΛ. ΚΑΛΑΝΣΕΑΚΟΤ 13 ΚΤΠΑΡΗΗΑ [Σ.Κ. 24500] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΛΚΑΒΟΤΡΑ , ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΟΣΑΡΖ] 
- Σειέθσλν: [27613 60170] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promitheies@noskypar.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.kyparissiahospital.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[33122000-1] 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [………………………..] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ]  
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 
[ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ      ] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

http://www.kyparissiahospital.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»4 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν5: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο6; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 

πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ7  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΘΘΘ, γηα θάζε 

έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο 

λόκηκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο 

νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΘΘΘ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ16 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]17 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]19 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ21: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ25; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο26 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο27  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα28; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο30; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα31 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 



 

24 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200532: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ 

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, 

όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 

ΘV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΘV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 
Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί αλαιπηηθά ην Α, Β, Γ,Γ ηνπ Μέξνπο IV θαζώο θαη 

ην Μέξνο V ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε. 
Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο33; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 

εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 34: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη 

γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο35: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο […................................…] 
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ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο36 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y37 -θαη ε 

αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο38, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο39, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο40: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο41, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 
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4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 

γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 

ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ42 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο43 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

[....……] 
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πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 

: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ 

δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο 

κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 

κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά44, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη45 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]46 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα 

κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ 

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη47, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ48. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

   Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 
Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Καιακάηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζην Μέξνο ΙΙ,  Μέξνο ΙΙΙ θαη 
Μέξνο ΙV α, ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηνπ  Σπλνπηηθνύ (Πξόρεηξνπ) δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ΘΑΛΑΜΟΤ 
ΤΝΣΗΡΗΗ & ΑΝΑΚΘΝΗΣΗΡΑ ΑΘΜΟΠΕΣΑΛΘΩΝ ΟΡΘΖΟΝΣΘΑ ΑΝΑΚΘΝΗΗ 48 
ΑΚΩΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο 
Καιακάηαο) κε αξ. δηαθήξπμεο Πξνρ. 08/2021. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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                                                    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV:         
 
                                  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ  
ΔΚΓΟΣΖ ………………………………………  
Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………………...  
Πξνο ην «……………………………………..…» (πιήξε ζηνηρεία)  
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. …………………………..  
γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………..……………  
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία (ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή Κνηλνπξαμία) 
…………………………… νδφο ……………………………………………...….. αξηζ. 
……………. σο Αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, χκβαζε κε 
αξ……….., πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα 
…………………………..…………………………………………….., ζπλνιηθήο αμίαο ρσξίο 
Φ.Π.Α. .…..% ΔΤΡΩ………………………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ 
αξηζ. Πξνρ. ../21 Γηαθήξπμεο «…………………..............…….») θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ 
φξν ζηε χκβαζε απηή ε εηαηξεία (ή ε Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ 
δειαδή γηα ΔΤΡΩ …………………………....  
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 
εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξείαο …………………………. (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ 1) …………….…………………….. θαη 2) 
………………………………………. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 
εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο 33 ή 
Κνηλνπξαμίαο), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 
παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο 
(03) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 
θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη 
νπνηνδήπνηε φξν ηεο χκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ 
ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 
ηέινο ραξηφζεκνπ.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 
φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ππνρξέσζή καο 
πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα.  
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 
Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη 
ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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                                                           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: 
 
                              
                                                       ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ   

 

 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΣΖΛ. 27613 60170                          
FAX. 27610- 22018    

 

                                                            Τ Μ Β Α  Η 

ηελ Κππαξηζζία  ζήκεξα …………………….. εκέξα …………………… ζηα Γξαθεία ηεο 
Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

 Αθελφο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΜΔΖΝΗΑ – Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΗΗΑ , σο 
Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Αι. Καιαληδάθνπ 13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο θαη εθπξνζσπείηαη ζην παξφλ απφ ηνλ θν Γεκήηξην 
Λακπξφπνπιν, Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο 
θάηνηθν Καιακάηαο.   

 Αθεηέξνπ ε εηαηξεία « …………………………………………….» κε ΑΦM 
…………………………. πνπ εδξεχεη …………………………. Σ.Κ. ………………. 
ηει. ……………………… fax  …………………….. e-mail: ……………………… 
εθπξνζσπείηαη ζην παξφλ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο θ. ……..………θάηνηθν 
………….………  
ζπκθσλήζακε θαη ζπλαπνδερζήθακε ηα θάησζη: 

 
Σελ ππ’ αξηζκ. 7/18.02.2022 (Θ: 3) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο, κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα Πξνζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνζ (αξ.δηαθ.  

…………) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ  πξνκήζεηα ………………………….. γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο, Ννζειεπηηθήο κνλάδαο Κππαξηζζηαο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ………………..€ & ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Ο δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε ζηηο ……………….. κε ηελ νξηζζείζα επηηξνπή, ην πξαθηηθφ 
ηεο νπνίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. …………………….. Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ν δεχηεξνο εθ ησλ αλσηέξσ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 ηελ κεηνδφηξηα εηαηξεία ……………………………. σο ν θάησζη πίλαθαο: 
 
 

ΑΓΑ ΓΔΜ.: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΗΝΙΑ 

                               Αρικ. υμβ.:   

                               ΚΑΕ 

               CPV: 

  

                                 ΑΓΑ:  

                                 ΑΔΑΜ:  

.1   
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Η αλσηέξσ ζύκβαζε ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 80/2016 αλαξηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 
………… απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη θαηαρσξήζεθε κε ηνλ αξηζκ.              
…………….. ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο. 

Σν πνζφ ηεο παξνχζαο αλάιεςεο ππνρξέσζεο  ζα βαξχλεη ην έηνο ………… 
 
 
                                                                  ΑΡΘΡΟ 1 

                                                       Γεληθνί Όξνη 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε 

δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ππ΄αξηζκ.                     Γηαθήξπμεο θαη ηελ επηζπλαπηφκελε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

…………………………………….. 

                                                      ΑΡΘΡΟ 2 

                                         Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

2.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ………………….. 

2.2.Ζ χκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη θαηηζρχεη θάζε άιινπ εγγξάθνπ. 

2.3.πκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Απφθαζε Καηαθχξσζεο 

ηνπ Γ.. ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ Αλάδνρν, ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

                                                        ΑΡΘΡΟ 3 

                        Υξόλνο θαη ηόπνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ 

3.1. Ωο ηφπνο εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεπφκελσλ αλαισζίκσλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηεο 

Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο. 

3.2. Ο αλσηέξσ Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεη ην 

Ννζνθνκείν, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, χζηεξα απφ γξαπηή 

παξαγγειία, κε ηα ελ ιφγσ είδε. 

3.3. Ζ παξάδνζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

παξαγγειίαο. 
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                                                        ΑΡΘΡΟ 4 

                             Πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία παξαιαβήο 

4.1. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο  

ησλ  πιηθψλ  δηελεξγείηαη  πνζνηηθφο  θαη  πνηνηηθφο  έιεγρνο  θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, 

εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.   

4.2. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε καθξνζθνπηθή 

εμέηαζε, β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε), γ) Με πξαθηηθή 

δνθηκαζία, δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε 

ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν 

ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Να επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε γηα λα είλαη 

νξηζκέλνο ν ζρεηηθφο φξνο.   

4.3. Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

4.4. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.   

4.5. Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

θαη φηη άιιν αθνξά ηε  δηελέξγεηα  ειέγρσλ  θαη  ηελ  παξαιαβή  ησλ  αγαζψλ  ζε  εθηέιεζε  

ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ  νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ. 4412/2016.   

                                                    ΑΡΘΡΟ 5 

                     Ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ – Σξόπνο Πιεξσκήο 

5.1 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

………………………. Δπξώ (………….. €), πιένλ ΦΠΑ 24% 

………………………………………. ιεπηώλ (………€) φισλ ησλ λνκίκσλ θφξσλ θαη ησλ 

θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, ήηνη ζπλνιηθά …………………… επξώ θαη ……………. ιεπηά 

(……………€) θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 

……... 

5.2. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

5.3 Οη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επξψ (€), κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηά ηνλ ρξφλν 

πιεξσκήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5.4 Σξφπνο Πιεξσκήο Αλαδφρνπ: 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζε ρξφλν 

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.  
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5.5 Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο) 

παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ 

ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.  

5.6. Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή. 

                                                            ΑΡΘΡΟ 6 

                                             Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ  

6.1. Καζ ́ φιε ηε δηάξθε ηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

6.2. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα 

παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 

έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ.  

6.3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή 

δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

6.4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  

6.5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ 

πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο 

πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε 

ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  

6.6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

6.7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο 

θαη  επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  

                                                        ΑΡΘΡΟ 7  

                                    Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ  

 7.1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί-παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο  ηνπ  ρξφλνπ  ηπρφλ  παξάηαζεο  πνπ  ρνξεγήζεθε  κε αίηεκα  ηνπ  

Αλαδφρνπ  πιελ  ησλ πεξηπηψζεσλ  αλσηέξαο  βίαο  ή  παξάηαζεο  κε  αίηεκα  ηεο 

αλαζέηνπζαο  αξρήο,  επηβάιιεηαη πξφζηηκν  5%  επί  ηεο  ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηεο  
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πνζφηεηαο πνπ  παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα.  Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ 

παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 

εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο απηψλ.  

7.2. Καηά  ηνλ  ππνινγηζκφ  ηνπ  ρξνληθνχ  δηαζηήκαηνο  ηεο  θαζπζηέξεζεο  γηα  

θφξησζε-  παξάδνζε  ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν 

ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην 

νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - 

παξάδνζεο.  

7.3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ  πιεξσκήο  ηνπ  

πξνκεζεπηή  ή,  ζε  πεξίπησζε  αλεπάξθεηαο  ή  έιιεηςεο  απηνχ,  κε  ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ.   

7.4. ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο 

επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. 

7.5. Γηα ηελ απφξξηςε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 

7.6. Καηά ηα ινηπά, ζηov Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

ηελ αλάζεζε ή ηε χκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 203 ηνπ Ν. 4412/2016. 

                                                         ΑΡΘΡΟ 8 

                                               Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο παξνχζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έμη (6) κήλεο. 

                                                        ΑΡΘΡΟ 9 

                                 Δκπηζηεπηηθόηεηα-Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία  

   Καζ’  φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  χκβαζεο  αιιά  θαη  κεηά  ηελ ιήμε  ή  ιχζε  απηήο, ν  

Αλάδνρνο  ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη 

ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε 

ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.   

                                                                ΑΡΘΡΟ 10 

                                                      Αλσηέξα Βία 

10.1 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά 

αλσηέξαο βίαο. 
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10.2 Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ 

ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη 

εγγξάθσο θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη 

πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή 

ηνπ αηηήκαηνο. 

                                                      ΑΡΘΡΟ 11 

                                       Καηαγγειία – Λύζε ύκβαζεο 

11.1. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 

4412/2016. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηζεκαίλεη ηνχην εγγξάθσο θαη αλαιπηηθψο ζε απηφλ θαη 

ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ δέθα πέληε (15) 

εκεξψλ γηα λα επαλνξζψζεη ηηο ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο Αλάδνρνο κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή ππνρξενχηαη είηε λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο απηέο, είηε λα δηαηππψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, ζηηο νπνίεο ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηεο απηήο σο άλσ πξνζεζκίαο. 

   ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε ή ν Αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο ηειηθέο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε απφθαζή ηεο, αθελφο δηαθφπηεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πιελ ησλ ήδε παξαιεθζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ θαη αθ’ εηέξνπ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θεξχζζεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην. Ζ απφθαζε πεξί εθπηψζεσο ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο. 

   Με ηελ έθπησζε θαηαπίπηεη νιηθψο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

11.2. Ο Αλάδνρνο κπνξεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ππνβάιιεη 

πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ.  

   Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

11.3. ε πεξίπησζε ιχζεο ή θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο: 

α. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β. Γελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο, παξά κφλν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηα είδε 

πνπ έρνπλ παξαδνζεί κφλν εληφο ηνπ κέρξη ηελ ιχζε ή θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

 

 



 

42 

                                                           ΑΡΘΡO 12 

                                        Δθρώξεζε-Μεηαβίβαζε ζύκβαζεο  

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. 

Καη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 

ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4270/2014.  

                                                                 ΑΡΘΡΟ 13 

                                              Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε:  

α) φηαλ παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε 

πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο 

αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ.  

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο .  

δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηε ζχκβαζε.  

                                                         ΑΡΘΡΟ 14                                                                                               

                            Δθαξκνζηέν Γίθαην - Δπίιπζε δηαθνξώλ 

15.1. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

15.2. Δπί  δηαθσλίαο,  θάζε  δηαθνξά  ζα  ιχεηαη  απφ  ηα  ειιεληθά  δηθαζηήξηα  θαη  

ζπγθεθξηκέλα  ηα δηθαζηήξηα Καιακάηαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην 

θνηλνηηθφ.  

15.3. Γελ  απνθιείεηαη,  σζηφζν,  γηα  νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο, εθφζνλ  ζπκθσλνχλ  

θαη  ηα  δχν  κέξε,  λα πξνβιεθζεί  ζηε  ζχκβαζε  πξνζθπγή  ησλ  ζπκβαιινκέλσλ, αληί  

ησλ  δηθαζηεξίσλ,  ζε  δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα 

κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν.   

Δηδηθά  θαηά  ησλ  απνθάζεσλ  πνπ  επηβάιινπλ  ζε  βάξνο  ηνπ  αλαδφρνπ  θπξψζεηο  

δπλάκεη  ησλ άξζξσλ  203  (θήξπμε  νηθνλνκηθνχ  θνξέα  εθπηψηνπ),  206 (ρξφλνο  

παξάδνζεο  πιηθψλ),  207 (θπξψζεηο  γηα  εθπξφζεζκε  παξάδνζε  πξνκήζεηαο),  213 

(απφξξηςε  ζπκβαηηθψλ  πιηθψλ  - αληηθαηάζηαζε)  ηνπ  Ν.  4412/2016  κπνξεί  λα  

ππνβάιιεη πξνζθπγή  γηα  ιφγνπο  λνκηκφηεηαο  θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 
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εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ,  απφ  ηελ  

εκεξνκελία  πνπ  έιαβε  γλψζε  ηεο  ζρεηηθήο  απφθαζεο.  Δπί  ηεο  πξνζθπγήο, 

απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί δελ 

επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  

                                                           ΑΡΘΡΟ 15 

                                              Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο γίλεηαη κφλν ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132, 201 θαη 216 ηνπ Ν. 4412/2016. 

                                                          ΑΡΘΡΟ 16 

                                                    Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Οη  ζρεηηθέο  πεξί  πξνκεζεηψλ  Γηαηάμεηο  ηνπ  Ν.  4412/2016,  ε  αξ.  ………  

δηαθήξπμε  ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε αξ. ………………. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά  ηεο  παξνχζαο  ζχκβαζεο  ζπκβαηηθά  ηεχρε.  ε  

πεξίπησζε  αζάθεηαο  ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:  

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε  

β) Οη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ  

γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή 

ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ’ φςε γηα ηελ 

εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα 

ζχκβαζε.  

Αληίθιεηνο  ηνπ  Αλαδφρνπ,  ζηνλ  νπνίν  κπνξνχλ  λα  γίλνληαη  φιεο  νη  θνηλνπνηήζεηο  

απφ  ηελ Αλαζέηνπζα  Αξρή  πξνο  ηνλ  Αλάδνρν  νξίδεηαη  κε  ηελ  παξνχζα  ν  θ. 

..........................................,  θάηνηθνο .................................., Σ.Κ. ............................. ηει: 

………………….. .................., fax ............................................... email ................................   

 

 

Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, ήηνη κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά κέζα.   
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Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε, δηαβάζηεθε θαη έγηλε απνδεθηφ θαη απφ ηα 

δχν κέξε ην πεξηερφκελφ ηεο, κνλνγξαθήζεθε ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο θαη ππνγξάθεθε 

λφκηκα θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ηα 

δχν (2) θαηαηέζεθαλ ζηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο, ην ηξίην 

δφζεθε ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

 

                                             ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

     ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ                                              ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ                        

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ     

 
   ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ  
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Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε έληππν ΣΔΤΓ 
 

                                                           
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρώ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

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

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

“διαφκορά”. 

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

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
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καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

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

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

30 Πρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

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

34  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

που αναφζρονται ςτην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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41 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

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

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

υπθρεςιϊν. 

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

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


