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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
30-01-2018 ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12-01-2018

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 26-01-2018, ώρα 18:00μ.μ.
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός
προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία

της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι 29-01-2018
ώρα 14:00μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου

 Θεσσαλονίκης   «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33182210-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 231.827,82€   (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως η διακήρυξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
H Παράδοση θα γίνεται τμηματικά εντός 48 ωρών από την

επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02%
ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επι ΑΕΠΠ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ

ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επι ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
www  .  agpavlos  .  gr  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

22-12-2017
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               Έχοντας υπόψη:
             

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειώνκαι Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)»  του  Ν.4270/2014  (ΦΕΚ 143Α)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
1.2 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (ΦΕΚ 161Α) καιλοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
1.3 της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
1.4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
1.5 του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
1.6  του  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204Α)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού ΜητρώουΔημοσίων Συμβάσεων…»,
1.7 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ’ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
1.8 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
1.9 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
1.10 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
1.11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως
1.12 του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25Α) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
1.13 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
1.14 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςΔιατάκτες”,
1.15  του  Ν.2286/1996  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»  όπως  αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.16 του Ν.3204/2003 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Νομοθεσίας για το ΕΣΥ και ρυθμίσεις άλλων
θεμάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» άρθρο 14, παράγραφος 3,
1.17 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81Α), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
1.18 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
1.19 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35,
1.20 του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 134Α) όπως ισχύει σήμερα,
1.21 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), μέρος Γ΄ «Λοιπές Διατάξεις», άρθρο 24,
1.22 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α) άρθρο 13 όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
1.23  του  Ν.4052/2012  (ΦΕΚ  41Α)  «Νόμος  αρμοδιότητας  Υπουργείων  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  ΤαμείουΧρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής
Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και  άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»,
1.24 του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.25 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις:
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2.1. την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
2.2. την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2.3. την υπ’ αριθ. 11081/14-12-2011 Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων,
για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν 3580/2007»,
2.4. την υπ’ αριθ. 1862/8-3-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, και
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  σχετικά με τον Κανονισμό διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους
Διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 680/Τεύχος Β΄/8-3-2012),
2.5.  την  υπ’  αρ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών
«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005),
2.6.  την  Κ.Υ.Α.  15523/2006  (ΦΕΚ  1187/τ.Β΄/31-8-2006)  «Αναγκαία  συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής  των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της οδηγίας 2004/41/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,
2.7.  την  υπ’ αριθ.  5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/Β'/4-12-2014)  Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας  με  θέμα  «Έγκριση Προγράμματος  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  των  Μονάδων Υγείας  και
Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές», στο οποίο περιλαμβάνεται η προμήθεια του είδους με τίτλο
«ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ».
2.8. την υπ’ αριθ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους
2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών
– Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010, 2011 και 2013»
2.9. την υπ’ αριθ. 421/24-3-2015 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  φορέων  διενέργειας  των  διαγωνισμών  σε  εφαρμογή  του  ΠΠΥΦΥ  2014  που
διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7553/24-3-2015 έγγραφο,
2.10. την υπ΄αριθμ. Β14/25η ΣΥΝ/29-9-2017 (ΑΔΑ:6ΥΖ346906Ι-ΘΙΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  του  είδους  «βηματοδότες»  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή,
ενταγμένου στο ΠΠΥΦΥ 2014,
2.11 Το υπ. αρίθμ. 29537/16-9-2016 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ. αρίθμ. 4662/14-6-2016
έγγραφο της Ε.Π.Υ., με θέμα «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Ε.Π.Υ. να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές  μετά τη
θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016» 
2.12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 30117/30-9-2016 έγγραφο της 4ης ΔΥΠΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄ αριθμ.
πρωτ.: 4665/15-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ όπου αναφέρεται ότι με την ισχύ του νέου Ν. 4412/2016 η ΕΠΥ δεν είναι
πλέον αρμόδια για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της
παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 2580/2007.
2.13.  Το υπ΄αριθμ.  πρωτ.:  1578/10-1-2017 έγγραφο της 4ης ΔΥΠΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄αριθμ.
πρωτ.: 6066/29-12-2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με την εκ νέου παράταση του ΠΠΥΥ έτους 2010, και των
ΠΠΥΦΥ των ετών 2011,2012,2013 και  2014  καθώς και  την  παράταση της  προθεσμίας  προκήρυξης  όλων  των
διαγωνισμών που εκκρεμούν από το ΠΠΥΦΥ έτους 2014 έως την 30-6-2017,
2.14. την υπ’ αριθ. 42578/23-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΣΚΟΡ1Ο-Δ60) απόφαση του Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας-
Θράκης σχετικά με την έγκριση για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη του
ΜΠΔΣ στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προκειμένου να διενεργήσει τον εν λόγω διαγωνισμό,
2.15. Την ανάληψη δέσμευσης με αριθμό καταχώρησης α/α 1186(ΑΔΑ:ΩΜ2Υ46906Ι-ΧΥΩ) του ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

                                    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
                                                 

1- Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» , CPV 33182210-4, ΠΠΥΦΥ 2014,  για τις
ανάγκες του  Γ.Ν.Θ.“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 231.827,82€ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει  τιμής,  και   αναφέρεται  στα  Παραρτήματα  και  τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης
Διακήρυξης. 
2-  Η  διαδικασία  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του συστήματος, ύστερα
από  κανονική  προθεσμία  μεγαλύτερη  των  τριάντα  πέντε  (35)  ημερών,   από  την  ημερομηνία  αποστολής  για
δημοσίευση της  περίληψης της  διακήρυξης  αυτής  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  της  Εφημερίδας  της  Ευρωπαϊκής

4                                         

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




Ένωσης  (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής
στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.  
(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα). 

1. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr      

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2018 ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ώρα 15:00 μ.μ.

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2018 ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα 18.00 μμ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ 11:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος
βεβαιώνεται  αυτόματα  από το  σύστημα με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στην  παρ.3  του
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ,
όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

3. Για  την  συμμετοχή  στο διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)  απαιτείται  να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Και να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  –  Διαδικτυακή  πύλη   www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  ακολουθώντας  την  κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής :

3.1. Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  αιτούνται  μέσω του  συστήματος  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  παρέχοντας  τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής::

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα Προγραμματισμού και  Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT Ιdentification Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και  ταυτοποιούνται  από  τη  ΓΓΕ
αποστέλλοντας:
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-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά

προσδιορίζονται  στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
συμβάσεις  προμηθειών  και  στο  Παράρτημα  IX  Γ  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  του  π.δ.  60/2007,  και
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

3.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
3.3  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη

του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός,  θα γίνει  σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται  στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

4.1. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»…… …………………………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’  
4.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’                 
4.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       …………………………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
4.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »……………………………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’  
4.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»,…………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  E’ 
4.6. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ.΄ 
4.7. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» …………………………..………..…… ..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ.΄
4.8. «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 
4.9. «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»………………………………………  …. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

5.  Προθεσµίες Διαγωνισμών:
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά,  το αργότερο έξι  ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει  οριστεί  για την παραλαβή των
προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.
Τα  ανωτέρω  αιτήµατα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  του  συγκεκριµένου  διαγωνισµού  µέσω  της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή
έχει  απορριφθεί  η ανωτέρω ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους
όρους της διακήρυξης .

6. Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 
6.1 να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016
6.2 Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της σύμβασης για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα κατά

ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
15%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001  ευρώ  και  άνω  περιλαμβανομένου  ΦΠΑ στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας η το  50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  Για  την κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν 4412/2016. 

6.3 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

7. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Ελληνικό  Δημόσιο. Η διακήρυξή του
διαγωνισμού  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  www.agpavlos.gr και  στη
διαδικτυακή πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η  διακήρυξη  του  θα  αναρτηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)  και στην
ιστοσελίδα  του  ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http  :   www  .  agpavlos  .  gr  , 
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω
εφημερίδες:
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1. Στον ελληνικό τύπο στις 22-12-2017 όπου και δημοσιεύθηκε στις 22-12-2017.
α. Οικονομικές εφημερίδες:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
β. Ημερήσιες τοπικές εφημερίδες:
1. ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     
                                                                                       

                                                                          ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                                                                            MSc Ιατρικής Φυσικής
                                                                   MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας
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  ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

• Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής όπου κατασκευάζονται τα προσφερόμενα συστήματα (σετ).
Το  εργοστάσιο  κατασκευής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  ISO-9001:2000  ή  ISO
13485:2003, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
• Τα  προσφερόμενα  προϊόντα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  από  κοινοποιημένο  οργανισμό  που  βρίσκεται
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν
σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή
τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ «ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-
09).  Τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  που  υπάγονται  στη  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648,  (ΦΕΚ  2198/Β/2-10-2009)  Κοινή
Υπουργική  Απόφαση «Περί  Εναρμόνισης  της Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς την  Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/14-6-93 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη
φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται
με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι
σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός
των  συμβατικών  προθεσμιών,  είτε  για  εκπρόθεσμη,  ώστε  τα  προϊόντα  αυτά  να  φέρουν  οπωσδήποτε  την
προβλεπόμενη από τη σχετική (β) ΚΥΑ σήμανση CE 
• Οι  προμηθεύτριες  εταιρείες  θα  πρέπει  στις  προσφορές  τους  να  δηλώνουν  ότι  συμμορφώνονται  με  την  ΚΥΑ
ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
(ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
• Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή του
24ώρου  (συμπεριλαμβανομένων  των  αργιών  και  εορτών)  καθ’  όλο  το  χρονικό  διάστημα  λειτουργίας  κάθε
εμφυτευθείσας συσκευής σε ασθενή, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα για τον έλεγχο και
ρύθμιση  των  συσκευών,  όποτε  τους  ζητηθεί  από  τα  καρδιολογικά  κέντρα.  Οι  τεχνικοί  που  αναλαμβάνουν  τους
ελέγχους και τις ρυθμίσεις πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την κατασκευάστρια
εταιρία. 
Επιπρόσθετα  πρέπει  ο  κατασκευαστικός  οίκος  μέσω  των  προσφερόντων  να  διαβεβαιώσει  ότι  το  εξειδικευμένο
προσωπικό και  υλικοτεχνική υποδομή για  των έλεγχο των συσκευών θα είναι  διαθέσιμα για  την προβλεπομένη
διάρκεια ζωής τους.
• Τα  ηλεκτρόδια  (διαφλέβια  και  επικαρδιακά)  πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση  να  είναι  πλήρως  συμβατά  με  τους
προσφερόμενους βηματοδότες και απινιδωτές.
 Η  τεχνική  και  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει,  υποχρεωτικά,  να  περιλαμβάνει  τους  κατάλληλους
ηλεκτροκαθετήρες κοιλιακής, κολπικής βηματοδότησης  και απινίδωσης παθητικής ή ενεργητικής καθήλωσης, ώστε
να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συσκευών, τους απαραίτητους υποκλείδιους εισαγωγείς, καθώς
και όλα τα απαραίτητα συνοδά υλικά για την εμφύτευση κάθε συσκευής.
 Τα  ηλεκτρόδια  (διαφλέβια  και  επικαρδιακά)  πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση  να  είναι  πλήρως  συμβατά  με  τις
προσφερόμενες συσκευές, και οι προσφερόμενες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν με απαγωγές-ηλεκτρόδια
βηματοδοτικά και απινιδωτικά όλων των κατασκευαστικών οίκων. 
 Στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  όπου  αναφέρεται  ο  όρος  «νέας  τεχνολογίας  κατασκευής»  ή  «σύγχρονης
τεχνολογίας»,  οι  εταιρείες  υποχρεούνται  να  προσφέρουν  το  τελευταίο  εμπορικά  διαθέσιμο  μοντέλο  του
κατασκευαστικού οίκου, με τις τυχόν αναβαθμίσεις αυτού.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Α 1.         Βηματοδότες         δύο         κοιλοτήτων         με         προσαρμοζόμενη         συχνότητα         (DDDR)         και         με         ειδικές         θεραπευτικές         και  
διαγνωστικές         ικανότητες.         (Dual         chamber         rate         responsive         pacemaker         with         special         therapeutic         and         diagnostic  
capabilities).  
  
   Β  ασικά   Χ     αρακτη     ριστ     ικ     ά:   

 Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον
κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.

 Δυνατότητα  αυτόματης  μετατροπής  από  διπολικό  σε  μονοπολικό  τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης.
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 Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.
 Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη. 
 Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία
 Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία και αυτορρύθμιση της έντασης

του χορηγούμενου ερεθίσματος. 
 Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία 
 Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία 
 Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα 
 Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.
 Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες 
 Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη. 

Ειδικές         θεραπευτικές     Δυνατότητες      
 Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).
 Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.
 Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη. 
 Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή. 
 Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας.

Διαγνωστικές ικανότητες:   
 Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότου.
 Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.
 Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών.
 Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά.
 Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία. 

Αισθητήρας     μεταβολής     της   συχνότητας:      
Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: 

 Μετρητής επιτάχυνσης.
 Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό
 Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.  

Α2.         Βηματοδότες         δύο         κοιλοτήτων         με         προσαρμοζόμενη         συχνότητα         (DDDR)         με         ειδικές         θεραπευτικές         και  
διαγνωστικές         ικανότητες         και         ειδική         κατασκευή         για         να         είναι         ασφαλείς         σε         μαγνητική         τομογραφία         (MRI         safe,         Dual      
chamber         rate         responsive         pacemaker         with         special         therapeutic         and         diagnostic     capabilities).      

Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής
τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και  ενεργητικής πρόσφυσης,  κατά την επιλογή του
ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς.

Βασικά Χαρακτηριστικά:   
     Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον

κόλπο και την κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.
     Δυνατότητα  αυτόματης  μετατροπής  από  διπολικό  σε  μονοπολικό  τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης.
     Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.
     Ανώτερη  οδηγούμενη  συχνότητα  (upper  tacking  and  driven  rate): Προγραμματιζόμενη. 
     Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία 
     Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία και αυτορρύθμιση της έντασης

του χορηγούμενου ερεθίσματος. 
     Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία 
     Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία 
     Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα 
     Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.
     Ανερέθιστη  περίοδος  κολπική  και  κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες 
     Nα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.
     Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης από την οικία (Remote monitoring) των ασθενών.

Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες   
     Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch)
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     Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας:
     Διακοπή  ταχυκαρδίας  σχετιζόμενης  με  το  βηματοδότη.  
     Προσαρμογή  σε πρώιμη κοιλιακή συστολή.
     Αλγόριθμοι  ανταπόκρισης  σε  απότομη  μείωση  της  καρδιακής  συχνότητας.   

Διαγνωστικές ικανότητες:   

 Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότου

 Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.

 Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και  κοιλιακών ταχυκαρδιών. 

 Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά.

 Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία.

 Αλγόριθμοι πρόληψης κολπικών ταχυκαρδιών (προαιρετικά).
Αισθητήρας     μεταβολής     της   συχνότητας:      
Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:

 Μετρητής επιτάχυνσης
 Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό. 
 Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. 

Α3. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη 
κοιλιακή συχνότητα (VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial 
pacing).

   Βασικά Χαρακτηριστικά:     

 Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον
στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.

 Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.
 Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη. 
 Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη.
 Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη.
 Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία.
 Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. 
 Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες. 
 Nα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.
 Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης  στην κοιλία και αυτορρύθμιση της έντασης του

χορηγούμενου ερεθίσματος. 

Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες   
 Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).
 Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. 
 Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη. 

Διαγνωστικές ικανότητες:   
 Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. 
 Καταγραφή στατιστικών βηματοδότησης.
 Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. 
 Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά. 

Αισθητήρας     μεταβολής     της     συχνότητας:      
Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων: 

 Μετρητής επιτάχυνσης.
 Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό.
 Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.  

Α6. Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR) και με ειδικές διαγνωστικές 
ικανότητες (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).

   Βασικά Χαρακτηριστικά:       

 Πολικότητα αίσθησης  και  βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης με
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θύρα σύνδεσης IS-1.
 Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.
 Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.
 Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη.
 Δυνατότητα  αυτόματης  ανίχνευσης  ουδού  βηματοδότησης  και  αυτορρύθμιση  της  έντασης  του  χορηγούμενου

ερεθίσματος. 
 Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη
 Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη 
 Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμματιζόμενη 
 Nα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη. 

Διαγνωστικές ικανότητες:   
 Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.
 Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης. 
 Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη.

Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:  
Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων: 

 Μετρητής επιτάχυνσης.
 Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό.
 Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.  

Σημειώνεται ότι: 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στην συνολική τιμή ανά σύστημα (σετ) και υποχρεωτικά, οι συμμετέχουσες

εταιρείες θα καταθέσουν στην προσφορά τους και ανάλυση της τιμής του κάθε είδους που θα περιλαμβάνει το σετ (δηλ.
της συσκευής, των ηλεκτροδίων και των συνοδών αναλωσίμων υλικών).

2. Το  νοσοκομείο  θα  μπορεί  προκειμένου  να  καλύψει  τις  ανάγκες  του  που  αφορούν  σε  αντικαταστάσεις  ήδη
τοποθετημένων  σε  ασθενείς  συσκευών  βηματοδοτών  για  τις  οποίες  δεν  απαιτείται  η  προμήθεια  ολόκληρου  του
συστήματος (σετ), να προβαίνει σε προμήθεια μόνο των συσκευών. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, οι συσκευές δεν θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και τα συνοδά αναλώσιμα υλικά.

3. Το νοσοκομείο θα μπορεί προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του που αφορούν σε αντικατάσταση λόγω βλάβης ή
μετακίνησης κάποιου ηλεκτροδίου/ων, και μόνο εφόσον δεν απαιτείται η προμήθεια ολόκληρου του συστήματος (σετ), να
προβαίνει σε προμήθεια μόνο του/των ηλεκτροδίου/ων που χρήζουν αντικατάσταση. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, θα
παρέχονται τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια της υπάρχουσας συσκευής και δεν θα αποτελούν τμήμα του βηματοδοτικού ή
απινιδωτικού συστήματος (σετ).

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(SET) ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(SET) ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(SET)    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
SET ΜΕ ΦΠΑ

Α1 

ΣΕΤ Βηματοδότη δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές και 
διαγνωστικές ικανότητες. (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic 
capabilities) που περιλαμβάνει

Βηματοδότη δύο 
κοιλοτήτων 
προσαρμοζόμενη
συχνότητα  
(DDDR) και με 
ειδικές 
διαγνωστικές 
ικανότητες (ΗΦΕ)

24.2.3 1.320,00 € 1.491,60 € 40 59.664,00 €
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Ηλεκτρόδιο 
παθητικής 
πρόσφυσης 
χαμηλής ουδού ή
Ηλεκτρόδιο 
ενεργητικής 
πρόσφυσης 
χαμηλού ουδού 
(ανάλογα με τις 
ανάγκες του 
ασθενούς)

24.2.8 ή 24.2.9 171,00 € 212,04 € 80 16.963,20 €

Σετ υποκλείδιου 
εισαγωγέα

24.2.12 7,50 € 9,30 € 80 744,00 €

Α2

Σετ Βηματοδότη δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και 
διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Dual 
chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities) που περιλαμβάνει

Βηματοδότη δύο 
κοιλοτήτων με 
προσαρμοζόμενη
συχνότητα 
(DDDR) με 
ειδικές 
θεραπευτικές και 
διαγνωστικές 
ικανότητες και 
ειδική κατασκευή 
για να είναι 
ασφαλείς σε 
μαγνητική 
τομογραφία (MRI
safe, Dual 
chamber rate 
responsive 
pacemaker with 
special 
therapeutic and 
diagnostic 
capabilities)  

24.2.15 2.200,00 € 2.486 € 2 4.972,00 €

Ηλεκτρόδιο 
βηματοδότησης 
κοιλιακό 
ενεργητικής 
πρόσφυσης 
χαμηλού οδού 
MRI

24.2.21 592,50 € 734,70 € 4 2.938,80 €

Σετ υποκλείδιου
εισαγωγέα

24.2.12 7,50 € 9,30 € 4 37,20 €

Α3
ΣΕΤ Βηματοδότη δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή 
συχνότητα (VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial pacing) που 
περιλαμβάνει
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Βηματοδότη δύο 
κοιλοτήτων χωρίς
δυνατότητα 
κολπικής 
βηματοδότησης, 
με 
προσαρμοζόμενη
κοιλιακή 
συχνότητα 
(VDDR). (Single 
lead dual 
chamber rate 
responsive 
pacemakers 
without atrial 
pacing) 

24.2.5 847,50 € 957,68 € 75 71.825,63 €

Ηλεκτρόδιο για 
VDD-VDDR

24.2.11 240,00 € 297,60 € 75 22.320,00 €

Σετ υποκλείδιου 
εισαγωγέα

24.2.12 7,50 € 9,30 € 75 697,50 €

Α6

ΣΕΤ Βηματοδότη μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR) και με ειδικές διαγνωστικές 
ικανότητες (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities) που 
περιλαμβάνει

Βηματοδότη μιας 
κοιλότητας με 
προσαρμοζόμενη
συχνότητα 
(SSIR) και με 
ειδικές 
διαγνωστικές 
ικανότητες 
(Single chamber 
rate responsive 
pacemakers with 
special 
diagnostic 
capabilities)

24.2.17 1.100,00 € 1.243,00 € 35 43.505,00 €

Ηλεκτρόδιο 
παθητικής 
πρόσφυσης 
χαμηλής ουδού ή
Ηλεκτρόδιο 
ενεργητικής 
πρόσφυσης 
χαμηλού ουδού 
(ανάλογα με τις 
ανάγκες του 
ασθενούς)

24.2.8 ή 24.2.9 171,00 € 212,04 € 35 7.421,40 €

Σετ υποκλείδιου 
εισαγωγέα

24.2.12 7,50 € 9,30 € 35 325,50 €

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΑ 540 231.414,23 €
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται   από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά και  ψηφιακά υπογεγραμμένες,  μέσω της

διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της   ΥΑ Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στον
Ν4412/2016  άρθρο 66. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 «2017-005. Ηλεκτρονικός Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» ,  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).  στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΦΥ
2014»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:…….

1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και
 (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων
στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου
του συστήματος  τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»   υποβάλλονται   η  εγγύηση
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 79 και 93 του Ν. 4412/2016, και το
άρθρο  11  της   ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.2.1.1.1.Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  για  ποσοστό  που  αντιστοιχεί  σε    2% της  εκτιμώμενης  αξίας  της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
1.2.1.1.2.Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με το παράρτημα Η της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   ηλεκτρονική   προσφορά   και   απαιτούνται   να προσκομισθούν στην
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι  η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής,  Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί  από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι :
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1.2.1.2.1. Η  Τεχνική  Προσφορά.  Συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα..   Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και  του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει  να ταυτίζονται.   Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf. 
Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι  τo «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και
με την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος  Α’ της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν
μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται
Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του)
τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. 
Δείγμα θα κατατεθεί μόνο εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016 
-  Σε  περίπτωση  που  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από
ανεξάρτητους  οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  ορισμένα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα με  ειδικές  ανάγκες,  οι  οικονομικοί
φορείς  παραπέμπονται  σε  συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών
προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί  από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει  ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται  ο ίδιος,  υπό την
προϋπόθεση ότι  ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει  ότι  τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
-  Σε  περίπτωση  που  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απαιτείται  η  υποβολή  πιστοποιητικών  εκδιδομένων  από
ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα
ή πρότυπα  όσον αφορά την  περιβαλλοντική  διαχείριση,  τότε  οι  οικονομικοί  φορείς  παραπέμπονται  στο  σύστημα
οικολογικής  διαχείρισης  και  ελέγχου  (EMAS)  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  σε  άλλα  συστήματα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να
τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή
αποδέχεται  επίσης  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μέτρων  περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται
βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονομικό
φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και  προσκοµίζονται  κατά περίπτωση από αυτόν εντός  τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
1.2.1.2.3.  Επίσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
παράρτημα Α’,  όπως άδεια  λειτουργίας  κ.ά. ηλεκτρονικά  σε  µορφή αρχείου  τύπου .pdf και  προσκοµίζονται  κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού

φορέα.
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)  φάκελο  «Οικονομική

Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην

συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και
υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα..    Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.   Σε
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αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  κατωτέρω :
1.2.2.1. Τιμές
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται

ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη

την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του

κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι  το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β-  Οι  προσφέροντες  κατασκευαστές  ή  εμπορικοί  εκπρόσωποι  προϊόντων  χωρών  που  δεν  έχουν  αποδεχθεί  τα
πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το
προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη
Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται  και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί,  τα εν λόγω
Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

      Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
Ι. Τιμή μονάδος  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση

των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το

σύστημα. 
Στην προσφορά του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ επιβάλλεται   κράτηση ύψους, ΥΠΕΡ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02%, ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ
0,06%, ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ, ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επι ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 
ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%,ως και κάθε άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση .
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την  

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
- Εάν  στο  διαγωνισµό  οι  προσφερόµενες  τιµές  είναι  υπερβολικά  χαµηλές,  θα  εξετάζονται  λεπτοµερώς  οι

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής
ή τις  τεχνικές λύσεις  που έχουν επιλεγεί  ή τις  εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει  ο  προσφέρων για  την
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη
της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των

προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
- Επισημαίνεται  επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής

της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Για τον λόγο
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι
εταιρείες  στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν,  εκτός  από την τιμή του προσφερόμενου είδους,  την
παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί  στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το
προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική
προσφορά.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το

σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.
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- Η  σύγκριση  των  οικονομικών  προσφορών  θα  γίνει  με  αυτές  του  Παρατηρητηρίου  τιμών  που  θα  ισχύουν  την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Προσφορές  οι  οποίες  αναγράφουν  τιμές  πάνω  από  το  Παρατηρητήριο  του  άρθρου  24  του  ν.  3846/2010  θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Ν.3918/2011, άρθρα 13 & 16).

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής
1.Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική ποσοτική  και

ποιοτική παραλαβή του είδους .   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν.
4412/2016.

2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα
οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

     Η τιμολόγηση θα γίνεται για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε
τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

 Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την  αναθέτουσα  αρχή   ισχύουν  όσα
αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

2.1.1.1. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και

182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας

ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
Κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που

απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.
4412/2016.

Επισημαίνεται ότι :

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου
του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας   υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. 

Εάν  προκύψει  θέμα  παράτασης  της  ισχύος  των  προσφορών,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρου  97  του  Ν.
4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους,
πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν
να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν
και  τις  Εγγυητικές  Επιστολές  Συμμετοχής  τους,  αν  αυτές  δεν  ισχύουν  για  την  τυχόν  παράταση.  Η  δήλωση
παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο
διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που
αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά
την  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  ματαιώνονται  τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί  οικονομικοί  φορείς.  Η  ανακοίνωση  της
κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση
που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν.
4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
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-  κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.
• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης συνεπάγονται
απόρριψη των προσφορών.
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• ∆ιευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  µετά  την  λήξη  χρόνου  κατάθεσης  των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται  .
• Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην  

προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:  
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
• Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη

και ανεπιφύλακτη γνώση. 
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
• Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της  Αναθέτουσας

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης. 
• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
• Αποδέχεται  σε  περίπτωση  αδυναμίας  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  λόγω  τεχνικού  προβλήματος  στο

ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε
ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης αποτελεί  απαράβατο
όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

• .Η προσφερόμενη τιμή  θα δίνεται ανά είδος.
Γίνονται   δεκτές   προσφορές   για  το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  ή για κάθε είδος χωριστά αλλά για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος. 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη  30-01-2018 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών  (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  λοιπών
στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι
συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που
αποσφραγίσθηκαν,  Ομοίως,  μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά»,  οι
προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο
περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της,

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού
απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι  χρήστες – οικονομικοί  φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσµίας  είκοσι  (20)  ηµερών από  τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει  ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος,  σε µορφή αρχείου.  pdf και  σε φάκελο µε
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις
παραγράφους 7.1 και 7.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως

άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1.    Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ.
73 του Ν. 4412/2016, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α' 215).
Σημειώνεται ότι:

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, 
β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
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- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
-  δεν τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  δεν έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.
5.1.1.3  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από αρµόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας,  από το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  κατά  την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις  τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους. 
5.1.1.4.Για  την  απόδειξη  της  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας   Πιστοποιητικό  /
Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, µε το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.  Για  όσους  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελµα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  άσκησης
επαγγέλματος, από αρµόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.
5.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα:
5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και  IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
5.1.3. Οι συνεταιρισµοί :
5.1.3.1  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την
παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής  ειδοποίησης, ή άλλο  ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 
5.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.2,  5.1.1.3   και   5.1.1.4  της παραγράφου   5.1.1, και της
περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.
5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
5.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
Σημειώνεται ότι :
1. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
2.  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους  1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται  από ένορκη βεβαίωση ή,  στα
κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.

5.2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ  ΤΟ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:
Δήλωση  περί  του  ολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  και,  κατά  περίπτωση  του  κύκλου  εργασιών  στον  τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο
όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3
της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας
θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας  στον  προσφέροντα  υποβάλλονται  από  αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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 Οι   δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο  και  δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή,
ύστερα  από  σχετική  ειδοποίηση των συμμετεχόντων  που δικαιούνται  να  λάβουν  γνώση  των  δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

8. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να
ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις  που  δικαιολογούν  το  αίτημά  του,  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  αφότου  έλαβε  πλήρη  γνώση  της
παράνομης πράξης  ή  παράλειψης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στο  άρθρο  4  του  ν.  3886/2010  (Α΄/147).  Η
προδικαστική  προσφυγή  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  με  τη  συμπλήρωση  της  ειδικής  φόρμας  του  Συστήματος  και  την
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-
προδικαστικών προσφυγών,  σύμφωνα με  το  πιο  πάνω άρθρο,  μέσα σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών από την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του
Συστήματος “Επικοινωνία”.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του
άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την
Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της
αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010
όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι

ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για
διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001 Ευρώ  και  άνω  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

9.2. Για  κατακύρωση   μέρους    της    ποσότητας   κάτω του  καθοριζομένου  από  την  Δ/ξη  ποσοστού,  απαιτείται
προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

9.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
10.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
10.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
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Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

10.1.2.   Εγγύηση Συμμετοχής 
1.   Η  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  πρέπει  να  αναφέρει  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  ΑΦΜ  και  την  Δ/νση  του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της
προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α΄. 
Κατά  συνέπεια  το  ύψος  της  εγγύησης  συμμετοχής,  εφόσον  η  προσφορά  υποβάλλεται  για  το  σύνολο  των
προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης
εκτός Φ.Π.Α.
Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  υποβάλλεται  για  μέρος  των  προκηρυχθέντων  ειδών,  το  ύψος  της  εγγύησης
συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα
οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5.  Η  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  Υπόδειγμα  1  του
Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Σημειώνεται  ότι  η  εγγυητική  επιστολή  πρέπει  να  κατατεθεί  στην  ηλεκτρονική  προσφορά  (στα  δικαιολογητικά
συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

10.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 
10.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
10.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
Σύμβασης και  επιστρέφεται  μετά  την οριστική  ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του  συνόλου του  αντικειμένου της
Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η
παράδοση γίνεται,  σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά,  οι  εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
10.1.3.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της
ετήσιας  διάρκειας ισχύος της Σύμβασης 
10.1.3.4.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει
αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει  νέα,  οπότε επιστρέφεται  η
αρχική.  Ο  κατά  τα  ανωτέρω  παρατεινόμενος  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  θα  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.
10.1.3.5.  Η Εγγυητική Επιστολή  Καλής Εκτέλεσης των όρων της  Σύμβασης πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα με  το
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Στις  εγγυητικές  επιστολές,  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  τις  εκδίδει  και  τον  τύπο  που  περιβάλλονται,  πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
α)  Η ημερομηνία έκδοσης. 
β)  Ο εκδότης.
γ)  τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
δ)  Τα στοιχεία της  Διακήρυξης  ήτοι : 
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-   ο Αριθμός της Διακήρυξης
-  η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.  
-   η ημερομηνία της Διακήρυξης.  
ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.  
στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή. 
ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση. 
η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης
συμμετοχής). 
θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το
χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της. 
ι) Οι όροι ότι:
ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.
ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος
του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό
έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.   
ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια
της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος
για τον οποίο κατετέθη».
10.1.3.6 Λοιπά στοιχεία
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το
άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών,
το  άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της  Ένωσης  ή  της  Κοινοπραξίας  θα  ισούται  με  το  ποσό της
εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν.
Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας. 
Οι  τύποι  των  εγγυήσεων  δίδονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄  της  παρούσας  πρόσκλησης   το  οποίο  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
10.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της
ΥΑ Π1 2390/2013.

.

11.  ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται  και  από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση,
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, και δεν δύναται να αναθέτει σε
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό
τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο. 

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής, για την καταβολή
συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται
στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά
τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  5  του  ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 4155/2013
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα  στα άρθρα του Ν. 4412/2016

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ’

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι

Η Σύμβαση με τον προμηθευτή θα ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους  από την υπογραφή της,  με δικαίωμα
μονομερούς από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ») τρίμηνης παράτασης,
Το  Νοσοκομείο  θα  έχει  το  δικαίωμα υποβολής  παραγγελίας  από την  επόμενη  της  ημερομηνίας  υπογραφής της
Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Νοσοκομείο. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια
επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  που  θα  συγκροτηθεί  για  το  σκοπό  αυτό  και  θα  εκδίδει  σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε´
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
 της παρούσας Διακήρυξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένου.
Ο  προμηθευτής  λαμβάνει  γνώση  των  ποσοτικών  και  ποιοτικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και  δεσμεύεται  ότι  θα

συμμορφώνεται με όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών

    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ...........................      ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... €
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και 
ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη
προμηθευτή ……………………, της με αριθμ. …………./2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από 
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι 
η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, 
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
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οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί 
σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την 
υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' 
εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα ………………………
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )…………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……              ΠΟΣΟΥ…………….€  

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως)
…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της
εταιρείας……………………………………δ\νση………………………………………………
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που
υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και 
το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά  χωρίς καµία από µέρος µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή  µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι …………………….

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

                                                                                                                                           
                                                                                                                                          (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ΄

                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

                                        
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

               ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                              «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304461
ΦΑΞ. 2313304452
e-mail: promagpavlos@outlook.com 
www.agpavlos.gr

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την  ……………………………… :
το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Εθνικής Αντίστασης 161, 
Τ.Κ. 55134 
(ΑΦΜ

999150010, Δ.Ο.Υ. KAΛΑΜΑΡΙΑΣ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια 
του Νοσοκομείου Κα ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και
αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………. με ΑΦΜ ……………………. της Δ.Ο.Υ. 
…………………………….(στο εξής καλούμενη «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ») που εδρεύει στη …………………., 
Οδός………………………,Τ.Κ. …………………, τηλ. ……………………., fax: ……………………… και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………………… . κάτοικο ……………………….  οδός 
………………………… Τ.Κ. ………………….. .  με ΑΦΜ …………………….
αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμ. ……………………  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με 
την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. …………………….. πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης  και πρακτικό 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής :

ΆΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην  δεύτερη  συμβαλλόμενη  ………………………………. αναθέτει  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης  “ΆΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ” την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης. Αντικείμενο της διακήρυξης
είναι  η  προμήθεια  «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ»  για  την  κάλυψη  των  αναγκών   του  Νοσοκομείου,  σύμφωνα  με  τα  όσα
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης με αριθμ. ……………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………………………………………..
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΚΑΙ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………..
Για την προμήθεια στο Νοσοκομείο  « ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ »

Η  χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου  με ΚΑΕ ………………………

              Αριθμός σύμβασης …….             Αρ.  Διακήρυξης …………………..
ΑΔΑ:………………………..

http://www.agpavlos.gr/




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα  ανωτέρω  στο  εξής  θα  καλούνται  προμήθεια  «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ»  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του
Νοσοκομείου, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω κατ’ είδος, ποσότητα και τιμή μονάδος και σύμφωνα με
την προσφορά του Προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης προμήθειας
και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 2ο: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ –  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Το συνολικό τίμημα για την εν λόγω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των ……………. (………….
€) συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Ο Προμηθευτής, αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο
και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσαςμετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν
την κατάθεση της προσφοράς του.
Στο  τίμημα περιλαμβάνονται  όλες  οι  ενδεχόμενες  αμοιβές  τρίτων  καθώς και  οι  δαπάνες  του  Αναδόχου για  την
εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής
3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από
το  Νοσοκομείο,  με  βάση  τη  συσκευασία,  την  περιγραφή  και  την  τιμή  των  ειδών,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται
αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις  ισχύουσες διατάξεις  καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε  ζητηθεί  από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και μετά την θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής
σε εύλογο χρονικό διάστημα
5.  Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου
δελτίου αποστολής από τον προμηθευτή
7.  Η εξόφληση γίνεται  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στην ισχύουσα νομοθεσία για  την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
8.  Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται
υπερήμερο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
9. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται
I. κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,
II.κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και
III.στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ν.4412/2016 και στη λοιπή ισχύουσα
νομοθεσία
10.Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λπ.).
11.Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος της παρούσας προμήθειας. Συγκεκριμένα,
οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: · επιβάλλεται   κράτηση ύψους, ΥΠΕΡ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 

0,02%, ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%, ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ, ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%
επι ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ  ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
4%,ως και κάθε άλλη   τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση .
12.Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν. 2198/1994 και τον Ν. 4172/2013 όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
13.Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο
14.Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή
15.Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται
σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.
16.Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Η προμήθεια, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τους όρους της υπ’αριθμ……….διακήρυξης η οποία καθίσταται παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
Η παραλαβή της παρούσας προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στα κτήρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» που στεγάζεται  η  ενδιαφερόμενη Υπηρεσία  και  θα  γίνει  από τριμελή  επιτροπή,  η  οποία  θα
εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν εντός πέντε (5) ημερών, μετά
από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Τα υπό προμήθεια είδη θα
πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. 
Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών εκτός αν η φθορά ή η
καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
Επιπλέον, ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει μαζί με τα υπό προμήθεια είδη τυχόν άλλο τεχνικό έγγραφο ή
βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει το είδος της προμήθειας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου
είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα
του  προμηθευτή  το  οποίο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από τη λήξη του  συμβατικού χρόνου,  γ)  το  χρονικό
διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

ΆΡΘΡΟ 4Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Προμηθευτής με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει
με  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  και  του  οποίου  οι  μισθοί,  ημερομίσθια,  δώρα,
επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή.
2)  Ο  Προμηθευτής  δηλώνει  ανεπιφύλακτα  ότι  αποδέχεται  όλους  τους  όρους  που  αναφέρονται  στην  παρούσα
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
3) Ρητά συμφωνείται ότι,  τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον προμηθευτή, τυχόν
απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον προμηθευτή τις συνέπειες που προβλέπονται από τον
Ν.4412/2016, ενώ το Νοσοκομείο διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω
θετικής και αποθετικής ζημίας.
4)  Ο  Προμηθευτής  εγγυάται  ότι  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016
5) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια.
6) Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε
περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς
αποκατάστασή της.
7) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται
προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
8) Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
9) Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την
παρούσα Σύμβαση και  το  Νόμο. Σε  περίπτωση οποιασδήποτε  παράβασης ή ζημίας που προκληθεί  σε τρίτους
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
10)  Ο Προμηθευτής  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που θα
μπορούσαν

ΆΡΘΡΟ 5Ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, ο
προμηθευτής με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Νοσοκομείο την υπ’ αριθ. ………………… εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης τ…..  …………………………, η οποία  καλύπτει  σε  ευρώ ποσοστό  5% της  συνολικής
συμβατικής αξίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού €…… (…………….. ευρώ) η οποία ισχύει έως
…………………
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με την έγγραφη ειδοποίηση προς την
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή, σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας
ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης, δικαιούται το Νοσοκομείο σε περίπτωση κήρυξης του Προμηθευτή ως
έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 7ο  Λύση- Καταγγελία της Σύμβασης -Έκπτωση προμηθευτή

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,
(β)  αν  ο  προμηθευτής  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  σύμφωνες  με  τις  διατάξεις  της  σύμβασης  -  εντολές  του
Νοσοκομείου,
(γ)  αν  ο  προμηθευτής  πτωχεύσει,  τεθεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  ή  εκκαθάριση,  λυθεί  ή  ανακληθεί  η  άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων,
(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο
τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από
μηνιαία  προειδοποίησή  του  –  αν  διαπιστώσει  ότι  δεν  τηρούνται  από  μέρους  του  Προμηθευτή  οι  όροι  και  οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από
αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος
του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία
• Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
Ν.4412/2016
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
• Οι  ρήτρες  καθυστέρησης  των  παραδόσεων  θα  επιβάλλονται  με  απόφαση  του  Νοσοκομείου  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η
προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση
τμηματικών  προθεσμιών,  αν  δεν  ανακληθούν  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  επιπλέον  των  ρητρών  λόγω  υπέρβασης
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΆΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  βίας.  Ως  τέτοια  δεν  θεωρούνται  για  τον
Προμηθευτή  όσα  ευρίσκονται  αντικειμενικά  εντός  του  πεδίου  οικονομικής  δραστηριότητας  και  ελέγχου  του
Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και  επικαλεσθεί προς το Νοσοκομείο, τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
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αποδεικτικά στοιχεία. Το Νοσοκομείο, υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» της ανώτερης βίας που
επικαλείται  ο  προμηθευτής  τον  απαλλάσσει  από  τις  συνέπειες  της  εκπρόθεσμης  παράδοσης  της  παροχής
υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 9Ο: ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Ο προμηθευτής δηλώνει  ανεπιφυλάκτως ότι  αποδέχεται  όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως
αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
1. Ο προμηθευτής  δηλώνει  ρητά ότι  αναλαμβάνει  εξ’ ολοκλήρου όλες τις  υποχρεώσεις  που απορρέουν από τη
σύμβαση.  Φέρει  δε  την  ευθύνη  για  την  επίτευξη  του  συμβατικού  σκοπού  μετά  των  παρεπομένων  αυτού
υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
2.Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη
και η αρ……. ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα, προσαρτώνται στην
παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν
ρυθμίζεται  στην σύμβαση συμπληρώνεται  από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων
ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής με σειρά
προτεραιότητας και ισχύος:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Ν.4412/2016 και η ισχύουσα κείμενη νομοθεσία
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτη
3.Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους
και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

ΆΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως,
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους
δύο  συμβαλλομένους,  μετά  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  νοσοκομείου,  αποκλειόμενης  ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΆΡΘΡΟ 11Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε  περίπτωση  διαφορών,  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την

εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ’  αφορμής  της,  ο  φορέας  διενέργειας  και  ο  προμηθευτής  καταβάλλουν  κάθε
προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη.

ΆΡΘΡΟ 12Ο ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η  σύμβαση,  θα  έχει  διάρκεια  ενός  (1)  έτους,  αρχίζοντας  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της,  ήτοι
από…………………………… μέχρι …………………………….
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί με μονομερή απόφασή της να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ακόμη μηνών σε περίπτωση μη εξάντλησης των ποσοτήτων.
       Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το
τρίτο έλαβε ο προμηθευτής.

                                                                           

30                                         





                                                                       ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η Διοικήτρια
Του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Για την εταιρεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222015]
-Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/55134]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ-ΤΖΗΜΑ Δ.]
- Τηλέφωνο: [2313304461-464]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promagpavlos@outlook>com]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.agpavlos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, CPV: 33182210-4]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [51289]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

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

[      ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[    ] Ναι [    ] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[    ] Ναι [    ] Όχι [    ] Άνευ αντικειμένου

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

α) [……]

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

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι

ε) [   ] Ναι [   ] Όχι

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

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

[   ] Ναι [   ] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

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

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

[   ]Ναι [   ]Όχι

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

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

[   ]Ναι [   ]Όχι

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

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

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[   ] Ναι [   ] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
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Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

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

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

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

[   ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[   ] Ναι [   ] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι 
-[   ] Ναι [   ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι 
-[   ] Ναι [   ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Απάντηση:

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

[  ] Ναι [  ] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[  ] Ναι [  ] Όχι

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

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

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

[  ] Ναι [  ] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

[  ] Ναι [  ] Όχι

[…...........]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

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

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

[  ] Ναι [  ] Όχι

[.........…]

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

[  ] Ναι [  ] Όχι

[...................…]

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

[  ] Ναι [  ] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

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

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [   ] Ναι [   ] Όχι

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

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

[… ]

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια

Απάντηση:

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

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

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

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

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες απασχολούν
λιγότερους  από  250  εργαζομένους  και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
ivΈχει  δηλαδή  ως  κύριο  σκοπό  την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων ατόμων.
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
xΣύμφωνα  με  άρθρο  73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ  (Κανονισμός  ΕΕ  2016/7)  αναφέρεται  ως
“διαφθορά”.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ.  54). Περιλαμβάνει  επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση  και  εφαρμογή  της  Σύμβασης  ποινικού  δικαίου  για  τη  διαφθορά  και  του  Πρόσθετου  σ΄  αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση  της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή  την απόπειρα εγκλήματος,  όπως αναφέρονται  στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.15)   που  ενσωματώθηκε  με  το  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α)
“Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.





xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxiΛαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽
εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των  μέτρων  που
λήφθηκαν. 
xxiiΣτην  περίπτωση  που ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή του  στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή/και   όταν  ο  αποκλεισμός  θα  ήταν  σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί,  ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxΠρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxivΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxvΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέα  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων)  που  παρέχουν  τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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