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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2020-01/ΣΠ

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» CPV:39800000-0

                 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
CPV:39800000-0  για  την  κάλυψη  των  ετήσιων  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.174, 00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 118 του  ν.  4412/2016,  σε  εφαρμογή του  πίνακα
προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020

                Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
                
                Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
                1.  του  ν.4412/2016  (Α΄147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών

(προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ»
                2. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
                3. τον ν.4250/2014 (Α΄74) « Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-τροποποίηση  διατάξεων  του  π.δ.318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

                
                 Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1. Το με αριθμ.Β2/ΕΚΤ.Συν.33η /4-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΧΡ46906Ι-Η22) απόσπασμα πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της 6ης υποβολής του Πίνακα
Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2019

2. Το με αρ. πρωτ. 17026/29-10-2019 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνοοικονομικής
μελέτης

3. Το  με  αριθμ.  Β1/Συν.38ης /1-11-2019  (ΑΔΑ:Ω3ΟΖ46906Ι-949)  ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση
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του αρ.  17026/29-10-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια διαγωνισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016, 

4. Η απόφαση δέσμευσης 140/29-01-2020 (ΑΔΑ:6ΗΨΧ46906Ι-Ρ9Β) με α/α198 η οποία θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 9749.01

5. Η απόφαση δέσμευσης α/α 142/29-01-2020 (ΑΔΑ:6ΗΨΧ46906Ι-Ρ9Β) με α/α200 η οποία θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 1381.01

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  118/  του  ν.  4412/2016,  για  την  προμήθεια  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
CPV:39800000-0 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ προϋπολογισθείσας
δαπάνης 15.174,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  118  του  ν.  4412/2016,  σε  εφαρμογή  του  πίνακα  προγραμματισμού
διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
  

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών

Παρασκευή 06-02-2020 Ωρα 14:30μμ

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 07-02-2020
Ημέρα Παρασκευή Ωρα 12:00

Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ
55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Κωδικός CPV 3980000-0
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 15.174,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

12.237,10€ χωρίς ΦΠΑ
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

νόμιμες κρατήσεις
Τόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»-Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ   «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕ
Σ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ  ΦΠΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕ

ΦΠΑ(24%)

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ  ΜΕ
ΦΠΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
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1 ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΠΛΥΣΗΣ-
ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

1 1300,00 1.612 1.612

Το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης 
στέγνωσης θα πρέπει να έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Να διαθέτει βούρτσα καθαρισμού,
δίσκο για τσόχα διαμέτρου όχι 
μικρότερη
από 50cm, οι στροφές της βούρτσας 
να
μην είναι μικρότερες από 150 rpm,

2. .Η πίεση της βούρτσας στο δάπεδο
να
είναι μεγαλύτερη από 28 gr/cm2

3.Μέγιστη ικανότητα καθαρισμού
τουλάχιστον 2000 m2/h

4. Η τοποθέτηση και η αλλαγή 
βούρτσας
και δίσκου τσόχας να είναι εύκολη και 
η
κεφαλή της βούρτσας να είναι 
ανθεκτική
στην οξείδωση και χαμηλή για να 
μπορεί
να καθαρίζει κάτω από εμπόδια.

5.Να έχει βάρος μέχρι 250 kg και η 
ισχύς
του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 800
W. Να είναι εφοδιασμένο με 
μπαταρίες
κλειστού τύπου 24V, με αυτονομία 2
ώρες συνεχούς λειτουργίας και οι 
οποίες
δεν θα χρειάζονται συντήρηση
. 
6.Να διαθέτει ενσωματωμένο 
φορτιστή
για την φόρτιση των μπαταριών

7.Ο θόρυβος να μην ξεπερνάει τα 70 
dB.

8, Nα διαθέτει κάδους για καθαρό και
ακάθαρτο νερό 40-70 lit

9. Να διαθέτει πλήρες σύστημα
αναρρόφησης με ανθεκτικά λάστιχα 
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για
την συλλογή των ακάθαρτων νερών

2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ- ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τσόχες μαλακές για γυάλισμα 10 14,00 17,36 173,6

Τσόχες μέτριες-σκληρές για βαθύ 
καθαρισμό

5 14,00 17,36 86,8

Λάστιχα  για  το  σύστημα
αναρρόφησης 

3 32,00 39,68 119,04

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι εταιρείες που θα προσφέρουν τα
ανωτέρω είδη να διαθέτουν 
1) ΙSO 9001 
2) Διάθεση ανταλλακτικών 
3 )Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο
χρόνια τουλάχιστον 
4) Εγχειρίδιο λειτουργίας για το
Μηχάνημα

3 TΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

20 130,00 161,2 3.224

.Το υλικό κατασκευής του κεντρικού
κορμού και των εξαρτημάτων να είναι
ανθεκτικό στα χημικά,
το οποίο δεν περιέχει επιβλαβείς
ουσίες
 
2.Να έχει πλήρως διαχωρισμένες τις
περιοχές των καθαρών από τα
χρησιμοποιημένα-βρόμικα υλικά 

3.Να μεταφέρει όλα τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό και
απολύμανση δαπέδων και 
επιφανειών

4.Να είναι εύκολος ο καθαρισμός του
. 
5.Να έχει μεγάλες ρόδες ώστε να
προσπερνάει τυχόν ανωμαλίες του
δαπέδου (π.χ. είσοδος ασανσέρ).Η
διάμετρός τους να είναι 125 mm
 
6. Να έχει στιβαρή κατασκευή,
στρογγυλευμένες άκρες
Να αποτελείται από τα εξής
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7.Δύο κουβάδες 15-18 LT (μπλε –
κόκκινο) με στίφτη (πρέσσα)

8.Δυο κουβαδάκια χρωματικά
κωδικοποιημένα για χρήση των 
υλικών
καθαρισμού μικρών επιφανειών
(κόκκινος- μπλε)
.
9. Κατάλληλος χώρος  για την 
τοποθέτηση των
αναλωσίμων υλικών και των φιαλών 
που
θα περιέχουν τα διαλύματα
καθαρισμού/απολύμανσης

10. Υποδοχή τοποθέτησης σάκου
απορριμμάτων και καπάκι

11. Υποδοχές για την στήριξη 
κονταριών
σφουγγαρίστρας 

4 ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 
ΣΥΜΒΑΤΟ  ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ  ΠΑΝΙΩ
ΠΛΗΡΕΣ 

20 100,00 124 2.480

1.Το υλικό κατασκευής του κεντρικού
κορμού και των εξαρτημάτων να είναι
ανθεκτικό στα χημικά το οποίο
δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες

2.Να έχει μεγάλες ρόδες ώστε να
προσπερνάει τυχόν ανωμαλίες του
δαπέδου (π.χ. είσοδος ασανσέρ). 

3.Να έχει στιβαρή κατασκευή
Να αποτελείται από πλήρες 
Σετ σφουγγαρίσματος κομπλέ
Με παρκετέζα προεμποτισμενα
πανιά

5 ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

4 350 434 1736

NA EINAI ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΝΑ 

ΦΕΡΟΥΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

-          ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ
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- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 

ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ  ΠΟΡΤΑ ή 

ΣΥΡΟΜΕΝΗ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 

ΘΥΡΙΔΑ

-          ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΡΕΝΟ 

ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

-          ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

-          ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

-          ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΣΤΟΝ 

ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥΣ

-   ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΙΧΜΗΡΕΣ

ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ 

ΣΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ.
-ΝΑ  ΧΩΡΑΝΕ  10-15  HOSPITAL
BOXES ΤΩΝ 40 Lit ( ΔΙΑΣΤΑΣΗ BOX
30X30X49)

6 ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ ) 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 350 434 868

NA EINAI ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΝΑ 

ΦΕΡΟΥΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

-          ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 

ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ  ΠΟΡΤΑ ή 

ΣΥΡΟΜΕΝΗ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 

ΘΥΡΙΔΑ
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-          ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΡΕΝΟ 

ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

-          ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

-          ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

-          ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΣΤΟΝ 

ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥΣ

-   ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΙΧΜΗΡΕΣ

ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ 

ΣΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ.
-ΝΑ  ΧΩΡΑΝΕ  10-15  HOSPITAL
BOXES ΤΩΝ 40 Lit ( ΔΙΑΣΤΑΣΗ BOX
30X30X49)

7 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΟΝΟ ΚΟΥΒΑ ΜΕ
ΣΤΙΦΤΗ 

10 65 80,6 806

1.Το υλικό κατασκευής του κεντρικού
κορμού και των εξαρτημάτων να είναι
ανθεκτικό στα χημικά και να μην 
περιέχε
ι επιβλαβείς ουσίες

2.Να έχει μεγάλες ρόδες ώστε να
προσπερνάει τυχόν ανωμαλίες του
δαπέδου (π.χ. είσοδος ασανσέρ). Η
διάμετρός τους να είναι 50 mm 0

.Να έχει στιβαρή κατασκευή.

Να αποτελείται από:
4.Ένα κουβά 15-18LT με στίφτη

8 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1 1100 1.364 1.364

Ανοξείδωτος κάδος
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Χωριτηκότητα κάδου 10kg
Ενεργειακή κλάση   Α+++

9 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

1 1400 1.736 1.736

Ανοξείδωτος κάδος
Χωριτηκοτητα κάδου 10kg
Ενεργειακή κλάση   Α+++

1
0

ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ  ΠΑΝΙΑ
(ΠΑΝΕΤΕΣ)

50 6 7,44 372

Πανέτα  από  πολυαμίδιο  και
πολυεστέρα
Να  καθαρίζει  λεία  δάπεδα  η  ζαγρέ
επιφάνεια
Για  υγρό,  νοτισμένο  η  στεγνό
κιθαρισμό
Να πλένεται στους 60c μέγεθος 40cm
Χρώμα λευκό-γκρί

1
1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑΤΙΝΗ

20 6 7,44 148,8

Με  μεγάλη  απορροφητικότητα  και
καλή κατακράτηση υγρών
Βάρος περίπου 400gr

1
2

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΩΣ  ΑΝΩ
ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΡΕΣ

20 7 8,68 173,6

1
3

ΣΚΟΥΠΕΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 

20 1 1,24 24,80

1
4

ΚΟΝΤΑΡΙ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΣΚΟΥΠΕΣ 

20 0,90 1,116 22,32

1
5

ΦΑΡΑΣΙ  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ  ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  ΚΟΝΤΑΡΙ

20 1 1,24 24,80

1
6

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΠΕΤΣΕΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΓΑΛΑΖΙΟ  ΣΕ  ΡΟΛΟ
ΜΗΚΟΣ  14M (50  ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΤΩΝ

2 6,30 7,812 15,624
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28χ32CM)
1
7

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΠΕΤΣΕΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΟΖ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΣ
14M (50 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 28χ32CM)

2 6,30 7,812 15,624

1
8

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΠΕΤΣΕΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΕ  ΡΟΛΟ
ΜΗΚΟΣ  14M (50  ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΤΩΝ
28χ32CM)

2 6,30 7,812 15,624

1
9

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΠΕΤΣΕΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΣΕ  ΡΟΛΟ
ΜΗΚΟΣ  14M (50  ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΤΩΝ
28χ32CM)

2 6,30 7,812 15,624

2
0

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ  ΤΖΑΜΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ

15 7,5 9,3 139,5

Να  είναι  ανθεκτικοί  με  ενισχυμένο
λάστιχο
Η  λαβή  του  καθαριστήρα  να  είναι
αρκετά ευέλικτη
Ώστε  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί
και σαν λαβή
Υποδοχής  ξύστρας  τζαμιών  καθώς
και να μπορεί να μπεί
Σε τηλεσκοπικό κοντάρι

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 15.174,00 € 

Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 9749.01 και 1381.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος:  φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» CPV:39800000-0

 Αρ. Διακ. 2020-01/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρίας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Οι  προσφορές,  όσων  επιθυμούν  να  συμμετέχουν,  είναι  ν  δυνατό  να  υποβάλλονται  ή  να
αποστέλλονται στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134,
Θεσσαλονίκη)  στο  Γραφείο  της  Γραμματείας  (πρωτόκολλο),  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  να
παραλαμβάνονται με απόδειξη , με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από
την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Πέμπτη  06-02-2020 και ώρα 14:30.

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
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1) Δικαιολογητικά συμμετοχής-κατακύρωσης  
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79
παρ.  4  του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  από  το  άρθρο  107  του  Ν.4497/2017
Απόφαση   ΦΕΚ  Β  3698/16-11-16.  Το  «  Τ.Ε.Υ.Δ.»  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες
οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016
(ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), το οποίο είναι μία ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες
του  ν.  1599/1986  (Α΄75)  και  αποτελεί  προκαταρκτική   απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

2) Τεχνική προσφορά  
3) Οικονομοτεχνική προσφορά  

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα  πρόσκληση,  καθώς  και  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  του.  Οι  τιμές  των
προσφορών θα  εκφράζονται  σε  ευρώ.  Στις  τιμές  θα  συμπεριλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπερ  τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι με την
προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.

 Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
4. Υπεύθυνη Δήλωση
Αποδοχής  των  όρων  της  πρόσκλησης  και  εκτέλεσης  της  σύμβασης  σε  περίπτωση  επιλογής
αναδόχου

5. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
α)Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης  ειδοποίησης,  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 εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Το παρόν
δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ.
β)  Για  την καταβολή φόρων,  αποδεικτικά  ενημερότητας  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια,  κατά  περίπτωση,  αρχή  του  ελληνικού  κράτους,  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω
ειδοποίησης,  έχουν  εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  του  φορέα,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία  (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
δ)  Πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου-αριθμός
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος ΧΙ του Παραρτήματος Α΄του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  :  
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Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στις  07  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  ημέρα
Παρασκευή  και  ώρα  11:00  πμ  στο Γραφείο  προμηθειών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον
αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, εφόσον το επιθυμούν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει  στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο  γνωμοδοτεί  για  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  το  οποίο  επικυρώνεται  μαζί  με  το  πρακτικό
αξιολόγησης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται  ότι  αν  παρουσιαστούν  ελλείψεις  ή  ήσσονος  αξίας  ατέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά  σφάλματα  η  Επιτροπή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε  περίπτωση  ισοτιμίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των
υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:  
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημέρες από την

επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

 Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αναρτάται  στο  δικτυακό  τόπο  του
Νοσοκομείου: www  .  agpavlos  .  gr  
 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι

διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου

μας http://   www  .  agpavlos  .  gr  .    Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως
άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                          ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
                                                                        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    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: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 75552
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 
55134, 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΖΗΜΑ Δ. , Γραφείο Προμηθειών 
- Τηλέφωνο: 2313 304464/461
- Ηλ. ταχυδρομείο: promagpavlos@outlook.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.agpavlos.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» CPV:39800000-0- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2020-01/ΣΠ

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

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςv;

[] 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) [……]
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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 ΦΟΡΕΩΝvi 
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 καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·
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3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv 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):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
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):
[……][……][……][……]xviii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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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 
ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii

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): xxiii

[……][……][……]
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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 εγκατάστασήςxxiv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxv, 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 δωρεάνxxvi.

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

Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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.

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi 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.”

viiΣύμφωνα 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. 

viiiΌπως 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).

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

xΌπως 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).

xiΚατά 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.

xiiΌπως 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.

xiiiΌπως 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”.

xivΌπως  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.".

xvΗ 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 )

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΟικονομικός 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) 

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

xxiΣτην  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). 

xxiiΣημειώνεται 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 

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxivΌπως 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.

xxvΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxviΥπό 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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