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ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 32/19 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΠΡΟΒΟΛΕΨΝ  ΟΡΟΥΗ ΜΕ 

ΔΟΡΤΥΟΡΟ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ “Γ.ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ” 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΤΟ (2) ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙ ΟΡΟΥΗ ΜΕ ΔΟΡΤΥΟΡΟ όπωσ αναλυτικϊ 

περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα Β τησ παρούςησ 

ΚΨΔΙΚΟ CPV/ΚΑΕ 33141620-2/9149 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  ΒΑΕΙ 

ΣΗ ΣΙΜΗ.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

30.000,00€ με ΥΠΑ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ 

προαύρεςησ) ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» Λ. ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 50  

Σ.Κ 45445    ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΈΨ ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΑ 27.05.2019 ΨΡΑ 10.00 ΠΜ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΣΡΙΣΗ 28.05.2019 ώρα 10.00 π.μ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β) 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  Οι Προςφορϋσ ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, 

προθεςμύα που αρχύζει από την επόμενη τησ λόξησ τησ προθεςμύασ  υποβολόσ 

των προςφορών. 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Ο χρόνοσ παρϊδοςησ του εξοπλιςμού ορύζεται ςε εξόντα (60) ημϋρεσ από την 

αποςτολό ςχετικόσ παραγγελύασ. 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δεν απαιτεύται 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ 

ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ίςη με το 5% τησ προ ΥΠΑ αξύασ τησ ςύμβαςησ. 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ την ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου www.gni-hatzikosta.gr, ςτο διαδικτυακό 

τόπο του ΚΗΜΔΗ και τησ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  Αποθεματικό του Τπουργεύου Τγεύασ 

 

Σο Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ. Φατζηκώςτα» ϋχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ, όπωσ αυτϋσ ιςχύουν : 

1.1 Σου Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώσ και τισ τροποποιόςεισ του όπωσ αυτϋσ ιςχύουν ςόμερα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 Ιωϊννινα, 16.05.2019 

Αριθ. Πρωτ. : 6479 

 

 

 

Σμόμα : Οικονομικό 

Γραφεύο : Προμηθειών 

Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 

Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορύεσ : .Γκορύτςα 

Σηλϋφωνο : 2651366625 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr  

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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1.2 Σου Ν. 4430/2016  (Α΄ 205)  «Κοινωνικό και Αλληλϋγγυα Οικονομύα και ανϊπτυξη των φορϋων τησ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ». 

1.3 Σου Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

1.4 Σου Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 

Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 

1.5 Σησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

1.6 Σο ϊρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ των μελών 

τουσ με κλόρωςη». 

1.7 Σου Ν. 3886/10 (Υ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημόςιων ςυμβϊςεων – Εναρμόνιςη τησ 

ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/Ε.Ο.Κ. του υμβουλύου τησ 21ησ Ιουνύου 1989 (L395)  και την 

Οδηγύα 92/13/Ε.Ο.Κ. του υμβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιόθηκαν με την οδηγύα 

2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 11ησ  Δεκεμβρύου 2007 (L 335)» 

1.8 Σου ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ των 

μελών τουσ με κλόρωςη» 

1.9        Σου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

1.10    Σου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ”, 

1.11    Σου Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

1.12    Σου Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  και ιδύωσ των 

ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

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

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

1.15 Ση με αριθμ. 158/2016 Απόφαςη τησ Αρχόσ με θϋμα «Ϊγκριςη του "Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ" 

(ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω 

των ορύων των οδηγιών» (Β΄ 3698) 

 

2.   Σισ αποφϊςεισ: 

2.1   Σα αριθμ. 1066/11.12.2017 και 128/20.02.2018 ϋγγραφα του Τπουργεύου Τγεύασ. 

2.2   Σην αριθμ.21/18.09.2018 (θ.24) απ΄φαςη Δ του Νοςοκομεύου με θϋμα: «Ϊγκριςη ςκοπιμότητασ προμόθειασ 

ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού – δυο ςκιαλυτικών λυχνιών οροφόσ χειρουργεύου (προβολϋων)».  

2.2  Σην αριθμ. 26/14.12.2018 (θ.12) απόφαςη του Δ του Νοςοκομεύου με θϋμα: «χετικϊ με την προμόθεια δυο (2) 

ςκιαλυτικών λυχνιών οροφόσ με δορυφόρο προώπολογιςμού 30.000,00€ με ΥΠΑ από το αποθεματικό του 

Τπουργεύου Τγεύασ» (ΑΔΑ:7ΔΠΛ46906Ψ-94Η) 

2.3. Σην αριθμ. 2/30.01.2019 (θ.15) απόφαςη του Δ του Νοςοκομεύο με θϋμα: «Επικαιροπούηςη τεχνικών 

προδιαγραφών – ϋγκριςη διενϋργειασ διαγωνιςμού προμόθειασ ςυο (2) ςκιαλυτικών λυχνιών» 

(ΑΔΑ:Ψ79Ε46906Ψ-54Σ, ΑΔΑΜ: 19REQ004954574)) 

2.4. Σην Aριθμ. Πρωτ. 34/01.01.2019 Απόφαςη Aνϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 99ΙΓ46906Ψ-Θ63, ΑΔΑΜ: 

19REQ004954632) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

υνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ 

ΠΡΟΒΟΛΕΨΝ  ΟΡΟΥΗ ΜΕ ΔΟΡΤΥΟΡΟ με προώπολογιςμό 30.000,00€  με ΥΠΑ.  

Κριτόριο κατακύρωςησ θα εύναι Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  ΒΑΕΙ 

ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ.   
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ΣΟΠΟ - ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Γραφεύο Προμηθειών Ημερομηνύα: 27.05.2019 Ημερομηνύα: 28.05.2019 
Νοςοκομεύου Ημϋρα:  ΔΕΤΣΕΡΑ Ημϋρα:  ΣΡΙΣΗ 

 Ώρα: 10.00 π.μ. Ώρα: 10.00 π.μ. 

 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ την 28η.05.2019 ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00 π.μ ςτο Γραφεύο Προμηθειών του 

Νοςοκομεύου, ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ που ϋχει ςυςταθεύ για την αξιολόγηςη των κατατιθϋμενων προςφορών. 

Προςφορϋσ που κατατύθενται μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, εύναι εκπρόθεςμεσ και δεν γύνονται 

αποδεκτϋσ. Επιςημαύνεται ότι, καθώσ οι φϊκελοι που παραλαμβϊνονται παραμϋνουν κλειςτού, δεν υπϊρχει δυνατότητα 

απόδοςησ αριθμού πρωτοκόλλου. Όποιοσ ςυμμετϋχων επιθυμεύ την επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ τησ προςφορϊσ του, 

μπορεύ, με δικό του πρωτοβουλύα, να επικοινωνεύ μϋςω τηλεφώνου ό email, με το γραφεύο Προμηθειών. 

Για  πληροφορύεσ αναφορικϊ με τη διακόρυξη του διαγωνιςμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ςτο 

Γραφεύο Προμηθειών του Νοςοκομεύου όλεσ  τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ ςτο τηλϋφωνο: 2651366625 

Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που περιϋχονται ςτην παρούςα Διακόρυξη ωσ και τα 

παραρτόματϊ τησ, τα οπούα αποτελούν ενιαύο και αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ» 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ «ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ)» 

 

Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα Διακόρυξη εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών διατϊξεισ του Δημοςύου, όπωσ 

ιςχύουν κϊθε φορϊ. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

      ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: Ω5ΝΤ46906Ω-Ξ48



 

Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκώςτα» 4 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

1.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμό ςύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 

πρόςωπα ό Ενώςεισ φυςικών ό/και νομικών προςώπων, υνεταιριςμού, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,  

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

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 

καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I 

τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ' τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ 

ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να 

υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεούται να πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η 

ςύμβαςη εφ όςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο Διαγωνιςμό πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφη ςφραγιςμϋνη προςφορϊ ςτo 

αρμόδιo Γραφεύο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοςοκομεύου Ιωαννύνων «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» μϋχρι την 27.05.2019 και ώρα  

10 :00 π.μ. 

Η προςφορϊ υποβϊλλεται ςυνταγμϋνη ό μεταφραςμϋνη επιςόμωσ ςτην ελληνικό γλώςςα (ενημερωτικϊ και 

τεχνικϊ φυλλϊδια μπορούν να υποβϊλλονται και ςτην αγγλικό γλώςςα χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην 

ελληνικό), ςε δύο αντύτυπα, ϋνα πρωτότυπο και ϋνα αντύγραφο, και μϋςα ςε καλϊ ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ 

φϊκελοσ), ςτον οπούο θα αναγρϊφονται ευκρινώσ τα εξόσ: 

 

Στοιχεύα Αποςτολϋα (υποψόφιου Αναδόχου/Χορηγητό): 

Ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου ό Επωνυμύα νομικού προςώπου, Σαχυδρομικό διεύθυνςη, 

Σηλϋφωνο, Αριθμόσ τηλεομοιοτυπύασ και διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 

 

Διεύθυνςη υποβολόσ και ςτοιχεύα του Διαγωνιςμού : 

ΠΡΟ:  Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ»  

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ με αριθμό Διακόρυξησ:  32/19 

Ημερομηνύα Διενϋργειασ: 28.05.2019 

ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΠΡΟΒΟΛΕΨΝ  ΟΡΟΥΗ ΜΕ ΔΟΡΤΥΟΡΟ» 

 

ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ από την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα & το Πρωτόκολλο. 

Μϋςα ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ (κυρύωσ φϊκελοσ), τοποθετούνται όλα τα ςχετικϊ με την προςφορϊ ςτοιχεύα  κατϊ 

προτύμηςη και προσ διευκόλυνςη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ ςε ξεχωριςτούσ ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ ωσ εξόσ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ϋνδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

Περιλαμβϊνει τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 3Α τησ παρούςασ. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ϋνδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: 

Περιλαμβϊνει τεχνικϊ ςτοιχεύα προςφορϊσ του ϊρθρου 3Β τησ παρούςασ. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γμε την ϋνδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Περιλαμβϊνει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα προςφορϊσ του ϊρθρου 3Γ τησ παρούςασ. 

 

Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξϋςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ 

οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το 

δε αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των προςφορών, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και ςφραγύζει την 

τυχόν διόρθωςη ό προςθόκη. Η προςφορϊ απορρύπτεται, όταν υπϊρχουν ςε αυτόν διορθώςεισ που την καθιςτούν 

αςαφό, κατϊ την κρύςη του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών. 

Οι προςφϋροντεσ με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο Διαγωνιςμό θεωρεύται ότι αποδϋχονται πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ 

τουσ όρουσ τησ παρούςασ Διακόρυξησ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 24.193,55€ χωρύσ ΥΠΑ και 30.000,00€ με ΥΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ, ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Εντόσ του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ τοποθετούνται υποχρεωτικϊ τα αναφερόμενα κατωτϋρω : 

1. το ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ)το οπούο αποτελεύ  Τπεύθυνη Δόλωςη των 

οικονομικών φορϋων προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη και 

παρϋχει προκαταρκτικό απόδειξη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ των ϊρθρων 

73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα απαιτεύται η ςυμπλόρωςη των κϊτωθι μερών: 

 Μϋροσ  ΙΙ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

 Μϋροσ ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ –Ποινικό μητρώο 

Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ- Αςφαλιςτικό 

και φορολογικό ενημερότητα 

Γ.Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα- Πιςτοποιητικό από ΕΠΕ 

 Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ  

Α: Καταλληλότητα 
 Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

 

Σο TEΤΔ υποβϊλλουν :  

 κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του 

 οι διαχειριςτϋσ, όταν τα νομικϊ πρόςωπα εύναι Ο.Ε., Ε.Ε 

 ο Διευθύνων ύμβουλοσ καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, όταν τα νομικϊ πρόςωπα εύναι Α.Ε 

 ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου, οι νόμιμοι εκπρόςωπού του. 

Επιςημαύνεται ότι το ΣΕΤΔ διατύθεται ςε επεξεργϊςιμη μορφό ςτην ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου 

www.gni-hatzikosta.gr 

 

 

Β: ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

το φϊκελο με τη ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται ςε ϋνα (1) Πρωτότυπο και ϋνα (1) Αvτύγραφο, τα 

Σεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, περιγραφό των προςφερομϋνων ςύμφωνα με τα όςα αναφϋρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 Β.ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΥΗ ΜΕ ΔΟΡΤΥΟΡΟ καθώσ επύςησ και όςα 

πιςτοποιητικϊ και λοιπϊ δικαιολογητικϊ ζητούνται ςτουσ ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ του ωσ ϊνω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ. 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

το φϊκελο με την ϋνδειξη «ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»τοποθετούνται ςε ϋνα (1) Πρωτότυπο και ϋνα (1) Αvτύγραφο, 

τα oικovoμικϊ ςτoιχεύα τησ πρoςφoρϊσ, με την τιμό τησ προςφορϊσ ςε Ευρώ.  

Θα περιγρϊφεται η προςφερόμενη υπηρεςύα και η προςφερόμενη τιμό χωρύσ και με ΥΠΑ. Η τιμό τησ προςφορϊσ θα δοθεύ 

ςε ευρώ ανϊ μονϊδα μϋτρηςησ.  

την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που 

προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, εκτόσ από τον ΥΠΑ. Ο ΥΠΑ θα δύδεται ςε ξεχωριςτό ςτόλη.  

Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για το 

ςύνολο τησ προκηρυχθεύςησ «ποςότητασ» του ζητούμενου από το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β τησ διακόρυξησ. 

Προςφορϋσ που θϋτουν όρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Οι τιμϋσ των Προςφορών δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ.  

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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ε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλόσ οικονομικόσ προςφορϊσ, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ϊρθρο 88 

του ν. 4412/2016. 

ε περύπτωςη ςυνυποβολόσ με την προςφορϊ ςτοιχεύων και πληροφοριών εμπιςτευτικού χαρακτόρα, η 

γνωςτοπούηςη των οπούων ςτουσ ςυνδιαγωνιζόμενουσ θα ϋθιγε τα ϋννομα ςυμφϋροντϊ του, τότε ο προςφϋρων οφεύλει 

να ςημειώνει ς’ αυτϊ την ϋνδειξη «πληροφορύεσ εμπιςτευτικού χαρακτόρα». την αντύθετη περύπτωςη θα δύνανται να 

λαμβϊνουν γνώςη αυτών των πληροφοριών οι ςυνδιαγωνιζόμενοι. Η ϋννοια τησ πληροφορύασ εμπιςτευτικού χαρακτόρα 

αφορϊ μόνο ςτην προςταςύα του απορρότου που καλύπτει τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα τησ επιχεύρηςησ του 

ενδιαφερομϋνου. 

Η οικονομικό προςφορϊ υπογρϊφεται κατϊ περύπτωςη από τον νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/πουσ του νομικού 

προςώπου 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ 

ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, η οπούα εκτιμϊται βϊςει των κϊτωθι κριτηρύων:. 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΕΙΔΟΤ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

 
Α. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΙΔΟΤ 93% 

 
1 

Να εύναι ςκιαλυτικόσ, τόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ, ακόμα και αν παρεμβϊλλεται 
εμπόδιο ςτην πορεύα τησ φωτεινόσ δϋςμησ. 

2 % 

2 
Να διαθϋτουν τόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ, μονοχρωματικϊ, ενόσ και μόνο τύπου, 
λευκού χρώματοσ L.E.D. 

2 % 

3 

Να ϋχουν φωτιςτικό ϋνταςη, μετρουμϋνη ςτο 1m ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-
41.2000, 160.000 lx ο κύριοσ προβολϋασ και 140.000 lx ο δορυφόροσ. Η φωτιςτικό ιςχύσ και 
ςτουσ δύο, να ρυθμύζεται από τουλϊχιςτον 30-100%, ρυθμιζόμενη από ψηφιακό 
χειριςτόριο επύ του βραχύονα τησ κϊθε κεφαλόσ. 

5 % 

4 Η θερμοκραςύα χρώματοσ του φωτιςμού να εύναι ςταθερό περύπου 4.500 Κ 2 % 

5 
Ο δεύκτησ χρωματικόσ απόδοςησ (C.R.I.) Ra να εύναι τουλϊχιςτον 96. Ο δεύκτησ χρωματικόσ 
απόδοςησ του κόκκινου χρώματοσ R9 να εύναι τουλϊχιςτον 96. 

11 % 

6 
Σο βϊθοσ φωτιζόμενου πεδύου, μετρούμενο ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41.2000, 
να εύναι τουλϊχιςτον 110  cm τόςο για τον κύριο προβολϋα όςο και για τον δορυφόρο. 

11 % 

7 

Να διαθϋτουν ρυθμιζόμενη διϊμετρο φωτεινού πεδύου. Ο κύριοσ προβολϋασ από τα 18 ϋωσ 
τα 30 cm και ο δορυφόροσ προβολϋασ από τα 18 ϋωσ τα 28 cm. Η ρύθμιςη να επιτυγχϊνεται 
ηλεκτρονικϊ από το ψηφιακό χειριςτόριο του βραχύονα τησ κϊθε κεφαλόσ αλλϊ και μϋςω 
τησ αποςτειρώςιμησ  χειρολαβόσ. 

11 % 

8 Η  διϊρκεια ζωόσ των  L.E.D, να εύναι τουλϊχιςτον 60.000 ώρεσ 5 % 

9 

Η ςκιαλυτικότητα τόςο του κύριου όςο και του δορυφόρου, ακόμα και αν παρεμβϊλλεται 
εμπόδιο ςτην πορεύα τησ φωτεινόσ δϋςμησ, και η εναπομϋνουςα φωτεινότητα τησ μϋγιςτησ, 
 ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41.2000, να εύναι τουλϊχιςτον: 

 

ΚΤΡΙΟ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

ΔΟΡΤΥΟΡΟ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΜΑΚΑ 

80% 65% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΔΤΟ 
ΜΑΚΕ 

65% 60% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΨΛΗΝΑ 

95% 95% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΨΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΚΑ 

80% 65% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΨΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΤΟ ΜΑΚΕ 

60% 60% 

 

10 % 

10 Να υπϊρχει απαραιτότωσ δυνατότητα προγραμματιςμού τουλϊχιςτον δύο λειτουργιών του 5 % 
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προβολϋα, η οπούεσ να ελϋγχονται μϋςω τησ αποςτειρωμϋνησ χειρολαβόσ, προσ διευκόλυνςη 
του χειρουργού. 

11 
Να διαθϋτει τόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ προβολϋασ, ςύςτημα χαμηλού 
περιβϊλλοντοσ φωτιςμού κατϊλληλο για ενδοςκοπικϋσ επεμβϊςεισ 

2 % 

12 
Η μετακύνηςη του προβολϋα να επιτυγχϊνεται από κεντρικό αποςπώμενη, αποςτειρούμενη 
χειρολαβό αλλϊ και από περιφερειακϋσ χειρολαβϋσ επύ τησ κεφαλόσ του προβολϋα. 

2 % 

13 
Να φϋρει ςτην επιφϊνεια εκπομπόσ προςτατευτικό ύαλο αςφαλεύασ και όχι πλαςτικό. Ο 
ύαλοσ να εύναι αντιχαρακτικόσ και φώτοανθεκτικόσ ώςτε να μην αλλοιώνεται με την 
πϊροδο του χρόνου για βϋλτιςτη διαπερατότητα του φωτόσ. 

11 % 

14 
Σόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ προβολϋασ να διαθϋτουν ειδικό αντιμικροβιακό 
επύςτρωςη που να μειώνει το μικροβιακό φορτύο (πχ. Escherichia coli και Staphylococcus 
aureus) κατϊ περιςςότερο από 99.999% χωρύσ τοξικϋσ ό βλαβερϋσ ουςύεσ.   

5 % 

15 
Και οι δύο κεφαλϋσ να μπορούν να δεχτούν μεταγενϋςτερη τοποθϋτηςη κϊμερασ 
καταγραφόσ τύπου HD (High Definition) 4K, ςτο κϋντρο τησ κϊθε κεφαλόσ. 

3 % 

16 
Σόςο ο κύριοσ προβολϋασ  όςο και ο δορυφόροσ να ϋχουν τϋτοιο ςχόμα ώςτε να 
διευκολύνεται η  νηματικό  ροό του αϋρα  κλιματιςμού  των χειρουργικών αιθουςών. 

2 % 

17 
Να εύναι χαμηλόσ κατανϊλωςησ ιςχύοσ, 135 W ό μικρότερη ςυνολικϊ (του κύριου προβολϋα 
 και του δορυφόρου). 

2 % 

18 Να διαθϋτει οπτικό ςύςτημα αυτοδιϊγνωςησ δυςλειτουργιών. 2 % 

 
Β. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 3% 3 % 

 
Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 10 ΕΣH 2% 2 % 

 
Δ. ΦΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ 2% 2 % 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

Η βαθμολόγηςη κϊθε κριτηρύου αξιολόγηςησ κυμαύνεται από 100 βαθμούσ ςτην περύπτωςη που ικανοποιούνται 

ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξϊνεται δε μϋχρι τουσ 120 βαθμούσ όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτόςεισ του ςυγκεκριμϋνου κριτηρύου.   

Κϊθε κριτόριο αξιολόγηςησ βαθμολογεύται αυτόνομα με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ.  

Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμϋρουσ ςυντελεςτό 

βαρύτητασ επύ τη βαθμολογύα του, η δε ςυνολικό βαθμολογύα τησ προςφορϊσ θα προκύπτει από το ϊθροιςμα των 

ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών όλων των κριτηρύων. 

Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ υπολογύζεται με βϊςη τον παρακϊτω τύπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτόρια με βαθμολογύα μικρότερη από 100 βαθμούσ (ότοι που δεν καλύπτουν/παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ) επιφϋρουν την απόρριψη τησ προςφορϊσ. 

Πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ εύναι εκεύνη που παρουςιϊζει τον μικρότερο λόγο 

τησ υνολικόσ τιμόσ προςφορϊσ  προσ την βαθμολογύα τησ (ότοι αυτό ςτην οπούα το Λ εύναι ο μικρότεροσ 

αριθμόσ), ςύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεύ.  

Λ (λόγοσ αξιολόγηςησ) = 
υνολικό Σιμό Προςφορϊσ 

Σελικό βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

 

Οι Προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ υποψόφιουσ Αναδόχουσ για 120 ημϋρεσ  από την επόμενη μϋρα τησ 

διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο χρόνο ιςχύοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Η ιςχύσ τησ 

Προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ ςύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόςον ζητηθεύ από την 

Αναθϋτουςα Αρχό πριν από τη λόξη τησ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
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Η αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, απορρύπτει, ςε κϊθε 

περύπτωςη, προςφορϊ για τουσ λόγουσ που ορύζονται ςτο ϊρθρο 91 του Ν. 4412/2016  

Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Εϊν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ θα 

υποβϊλλει τϋτοιασ φύςησ προτϊςεισ, δεν δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να διαμαρτυρηθεύ για την απόρριψη των 

προτϊςεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ την 28η.05.2019 και ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών του  Νοςοκομεύου από την 

οριςθεύςα Επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ  του Διαγωνιςμού, η οπούα, αφού παραλϊβει τισ υποβληθεύςεσ 

προςφορϋσ θα πραγματοποιόςει την αποςφρϊγιςη και τον ϋλεγχο αυτών. 

Η αποςφρϊγιςη των φακϋλων των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών και οικονομικών προςφορών γύνεται 

δημόςια και ςε μύα ςυνεδρύαςη, παρουςύα των προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ. 

Η αρμόδια Επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού, ςε επόμενη κλειςτό ςυνεδρύαςη, την ύδια ό ςε 

διαφορετικό μϋρα, προβαύνει ςτην καταχώριςη, αξιολόγηςη των ανωτϋρω ςτοιχεύων των προςφορών ςε πρακτικό το 

οπούο ςυντϊςςει και προτεύνει την κατακύρωςη του διαγωνιςμού. 

Σο ανωτϋρω πρακτικό εγκρύνεται με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ του νοςοκομεύου και κοινοποιεύται ςτουσ 

ςυμμετϋχοντεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

 

Η κατακύρωςη γύνεται με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ αρμόδιασ επιτροπόσ ςτον 

προμηθευτό με τη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ που προςδιορύζεται βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ 

ποιότητασ - τιμόσ, εκ των υποψηφύων των οπούων οι προςφορϋσ ϋχουν κριθεύ αποδεκτϋσ, με βϊςη τισ ζητούμενεσ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ και τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

Η ανακούνωςη τησ κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού γύνεται εγγρϊφωσ από την αναθϋτουςα αρχό, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  

 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η Αναθϋτουςα Αρχό (το Νοςοκομεύο) ειδοποιεύ τον προςφϋροντα «προςωρινό 

μειοδότη» ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη για να υποβϊλλει ςε κλειςτό φϊκελο, εντόσ προθεςμύασ δϋκα 

(10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ό αντύγραφα, ςύμφωνα 

με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όςα δηλώθηκαν ςτα μϋρη ΙΙ, 

ΙΙΙ και ΙV του ΣΕΤΔ. 

Σα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ (αποδεικτικϊ μϋςα) που καλεύται να υποβϊλει ο προςωρινόσ μειοδότησ ςτην ανωτϋρω 

προθεςμύα τησ παρούςασ εύναι τα εξόσ:  

 

Α) Για τα όςα δηλώθηκαν ςτο μϋροσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ) 

 απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμο εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια 

δικαςτικό ό διοικητικό αρχό, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ.  

Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ ιδύωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ 

ευθύνησ (Ε.Π.Ε) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτϋσ β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα ύμβουλο καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου). 

 

Β) Για τα όςα δηλώθηκαν ςτο μϋροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ) : 

 για την καταβολό φόρων, αποδεικτικϊ ενημερότητασ για χρϋη προσ το ελληνικό δημόςιο.  

 για την καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, πιςτοποιητικϊ που εκδύδονται από την αρμόδια, 

κατϊ περύπτωςη, αρχό του ελληνικού κρϊτουσ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του φορϋα, 

όςον αφορϊ ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα ελληνικό 

νομοθεςύα (θα αφορϊ την κύρια και την επικουρικό αςφϊλιςη). 
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Σα παρόντα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται για τον οικονομικό φορϋα – προςωρινό μειοδότη και ςτην περύπτωςη που 

εύναι ϋνωςη για κϊθε φορϋα – μϋλοσ τησ. 

 

Γ) Για τα όςα δηλώθηκαν ςτο μϋροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ  (Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη 

ςυμφερόντων ό επαγγελματικό παρϊπτωμα) 

 Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ του ΕΠΕ ότι δεν ϋχουν εκδοθεύ εισ βϊροσ του 

οικονομικού φορϋα πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου ςύμφωνα με την περ. γ τησ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

όπωσ προςτϋθηκε με το αρ. 39 του Ν.4488/17. Όπου δεν εύναι δυνατό η ϋκδοςη του ωσ ϊνω πιςτοποιητικού οι 

οικονομικού φορεύσ καταθϋτουν την προβλεπόμενη ϋνορκη βεβαύωςη τησ παρ. 2 του ϊρθρου 80 του 

Ν.4412/2016 

 

Δ) Για τα όςα δηλώθηκαν ςτο μϋροσ IV.Α του ΣΕΤΔ (Κριτόρια επιλογόσ- Α. Kαταλληλότητα) 

 Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο επιμελητόριο ό ϋναρξη Επιτηδεύματοσ από την αντύςτοιχη Δημόςια 

Οικονομικό Τπηρεςύα και τισ μεταβολϋσ του για τα φυςικϊ πρόςωπα 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό, μετϊ από ςχετικό γνωμοδότηςη τησ Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Αποτελεςμϊτων του Διαγωνιςμού, 

διατηρεύ το δικαύωμα: 

α. να αποφαςύςει τη ματαύωςη, ακύρωςη ό διακοπό του διαγωνιςμού και την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να 

αναλαμβϊνει οποιαδόποτε υποχρϋωςη ϋναντι των προςφερόντων και ανεξϊρτητα από το ςτϊδιο οποιαδόποτε 

διαδικαςύασ που οδηγεύ ςτη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ό όταν ϋκτακτεσ περιςτϊςεισ καθιςτούν αδύνατη την κανονικό 

εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

β. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού και την επανϊληψό του με τροποπούηςη ό μη των όρων και των 

προδιαγραφών τησ Διακόρυξησ 

γ. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού και να προςφύγει ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ, εφ’ όςον 

ιςχύουν οι προώποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Οι προςφϋροντεσ αυτού δε δικαιούνται να αξιώςουν αποζημύωςη  δικαιούνται όμωσ την ϊμεςη αποδϋςμευςη των 

εγγυόςεων ςυμμετοχόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

 

Μετϊ την επϋλευςη των εννόμων αποτελεςμϊτων τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 

ανϊδοχο να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 

ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ. 

Αν περϊςει η προθεςμύα των ανωτϋρω εύκοςι  (20) ημερών χωρύσ ο Ανϊδοχοσ να ϋχει παρουςιαςτεύ για να 

υπογρϊψει τη ύμβαςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 

επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςη τιμόσ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 

προςϋλθει για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη δ' τησ παρ. 

2 του ϊρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν ςυντρϋχουν οι εξόσ προώποθϋςεισ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 202 του 

Ν.4412/16: 

α. οι ζητούμενεσ υπηρεςύεσ παραςχϋθηκαν ςτο ςύνολο τουσ ό ςε περύπτωςη διαιρετόσ υπηρεςύασ, το αντικεύμενο που 

παραδόθηκε υπολεύπεται του ςυμβατικού, κατϊ μϋροσ που κρύνεται ωσ αςόμαντο από το αρμόδιο όργανο και ϋχει 

παρϋλθει η καταληκτικό ημερομηνύα για την περαύωςη τησ ςύμβαςησ που ϋχει τεθεύ ςτην διακόρυξη. 

β. παραλόφθηκαν οριςτικϊ ποςοτικϊ και ποιοτικϊ οι υπηρεςύεσ που παραδόθηκαν, 

γ. ϋγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ, αφού προηγουμϋνωσ επιβλόθηκαν κυρώςεισ ό εκπτώςεισ, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και αποδεςμεύθηκαν οι 

ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπόμενα από τη ςύμβαςη. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ να καταγγεύλει τη ςύμβαςη 

κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΑΡΑΔΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ 
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Η παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ παροχόσ των ζητούμενων υπηρεςιών γύνεται ςύμφωνα με όςα ορύζονται 

ςτο ϊρθρο 219, 220 και 221 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ  

Κϊθε τιμολόγιο θα εκδύδεται ςτο τϋλοσ κϊθε τετραμόνου και θα εξοφλεύται εντόσ 60 ημερών από την ϋκδοςη του.Η 

πληρωμό θα γύνει με χρηματικό ϋνταλμα βϊςει των νομύμων δικαιολογητικών, όπωσ  αυτϊ προβλϋπονται  ςτο ϊρθρο 200 

του Ν.4412/2016 για το ςύνολο τησ αξύασ μεύον τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατόςεισ. 

Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

 

α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και 

κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπωσ ιςχύει) 

β) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και 

κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα 

και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και Προμηθειών ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 

36 του ν. 4412/2016 

γ) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και 

κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών επιβϊλλεται (ϊρθρο 350 παρ.3 

του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΥΕΚ 969/22.03.2017 τεύχοσ Β'2 

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

ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κρϊτηςη ύψουσ 2% υπϋρ των οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ, ςύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 

Δ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ αξύασ 4 % 

(για υλικϊ ό 8% για υπηρεςύεσ) επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχύει). 

Ο αναλογούν ΥΠΑ επύ τοισ εκατό (%) για τισ ζητούμενεσ υπηρεςύεσ βαρύνει το Νοςοκομεύο και θα υπολογύζεται χωριςτϊ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΓΓΤΗΕΙ 

 

 Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ.  

 Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ, οι προμηθευτϋσ εύναι υποχρεωμϋνοι να καταθϋτουν εγγυητικό 

επιςτολό καλόσ Εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικού ςυμβατικού 

τιμόματοσ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΝΣΑΕΙ 

 

Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται από το ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 

Η ύμβαςη διϋπεται από το Ελληνικό Δύκαιο. ε περύπτωςη διαφορών ςχετικϊ με την ερμηνεύα ό την εκτϋλεςη ό την 

εφαρμογό τησ ύμβαςησ ό εξ' αφορμόσ τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και ο Ανϊδοχοσ καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για τη 

φιλικό επύλυςό τουσ, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλόσ πύςτησ και των χρηςτών ςυναλλακτικών ηθών. Για κϊθε 

διαφορϊ που δεν εύναι δυνατό να επιλυθεύ ςύμφωνα με τα παραπϊνω οριζόμενα, αρμόδια θα εύναι τα δικαςτόρια που 

εδρεύουν ςτο Νομό Ιωαννύνων, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δύκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΥΗ ΜΕ ΔΟΡΤΥΟΡΟ . 

Ο υπό προμόθεια χειρουργικόσ προβολϋασ  με δορυφόρο  θα πρϋπει να εύναι καινούργιοσ, τελευταύασ τεχνολογύασ, 
αμεταχεύριςτοσ, αρύςτησ ποιότητασ και πλόρησ. Σα τεχνικϊ κλπ. χαρακτηριςτικϊ που θα αναφερθούν απαραύτητα ςτην 
τεχνικό περιγραφό και ςτο φύλλο ςυμμόρφωςησ θα τεκμηριώνονται με αντύςτοιχα prospectus, βεβαιώςεισ κλπ. ςτοιχεύα 
για να αξιολογηθούν. 
 

Να διαθϋτει τα παρακϊτω  τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ: 
 

1. Να αποτελεύται από ϋνα  κύριο προβολϋα και ϋνα δορυφόρο, διαφορετικούσ μεταξύ τουσ. 
 

2. Να εύναι ςκιαλυτικόσ, τόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ, ακόμα και αν παρεμβϊλλεται εμπόδιο ςτην πορεύα τησ 
φωτεινόσ δϋςμησ.  

 
3. Να διαθϋτουν τόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ, μονοχρωματικϊ, ενόσ και μόνο τύπου, λευκού χρώματοσ L.E.D. 

 
4. Να ϋχουν φωτιςτικό ϋνταςη, μετρουμϋνη ςτο 1m ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41.2000, 160.000 lx ο 

κύριοσ προβολϋασ και 140.000 lx ο δορυφόροσ. Η φωτιςτικό ιςχύσ και ςτουσ δύο, να ρυθμύζεται από τουλϊχιςτον 30-
100%, ρυθμιζόμενη από ψηφιακό χειριςτόριο επύ του βραχύονα τησ κϊθε κεφαλόσ.  
 

5. Η θερμοκραςύα χρώματοσ του φωτιςμού να εύναι ςταθερό περύπου 4.500 Κ. 
 

6. Ο δεύκτησ χρωματικόσ απόδοςησ (C.R.I.) Ra να εύναι τουλϊχιςτον 96. Ο δεύκτησ χρωματικόσ απόδοςησ του 
κόκκινου χρώματοσ R9 να εύναι τουλϊχιςτον 96. 

  
7. Σο βϊθοσ φωτιζόμενου πεδύου, μετρούμενο ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41.2000, να εύναι τουλϊχιςτον 

110  cm τόςο για τον κύριο προβολϋα όςο και για τον δορυφόρο. 
 

8. Να διαθϋτουν ρυθμιζόμενη διϊμετρο φωτεινού πεδύου. Ο κύριοσ προβολϋασ από τα 18 ϋωσ τα 30 cm και ο 
δορυφόροσ προβολϋασ από τα 18 ϋωσ τα 28 cm. Η ρύθμιςη να επιτυγχϊνεται ηλεκτρονικϊ από το ψηφιακό χειριςτόριο 
του βραχύονα τησ κϊθε κεφαλόσ αλλϊ και μϋςω τησ αποςτειρώςιμησ χειρολαβόσ. 
 

9. Η  διϊρκεια ζωόσ των  L.E.D, να εύναι τουλϊχιςτον 60.000 ωρεσ 
.  

 
10. Η ςκιαλυτικότητα τόςο του κύριου όςο και του δορυφόρου, ακόμα και αν παρεμβϊλλεται εμπόδιο ςτην πορεύα 

τησ φωτεινόσ δϋςμησ, και η εναπομϋνουςα φωτεινότητα τησ μϋγιςτησ,  ςύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41.2000, να 
εύναι τουλϊχιςτον: 

 
ΚΤΡΙΟ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

ΔΟΡΤΥΟΡΟ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΚΑ 80% 65% 
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΔΤΟ ΜΑΚΕ 65% 60% 
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΨΛΗΝΑ 95% 95% 
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΨΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΜΑΚΑ 

80% 65% 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΤΑ ΥΨΣΕΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΨΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΤΟ 
ΜΑΚΕ 

60% 60% 

 
11. Να υπϊρχει απαραιτότωσ δυνατότητα προγραμματιςμού τουλϊχιςτον δύο λειτουργιών του προβολϋα, η οπούεσ 

να ελϋγχονται μϋςω τησ αποςτειρωμϋνησ χειρολαβόσ, προσ διευκόλυνςη του χειρουργού. 
 

12. Να διαθϋτει τόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ προβολϋασ, ςύςτημα χαμηλού περιβϊλλοντοσ φωτιςμού 
κατϊλληλο για ενδοςκοπικϋσ επεμβϊςεισ  
 

13. Η μετακύνηςη του προβολϋα να επιτυγχϊνεται από κεντρικό αποςπώμενη, αποςτειρούμενη χειρολαβό αλλϊ και 
από περιφερειακϋσ χειρολαβϋσ επύ τησ κεφαλόσ του προβολϋα. 
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14. Να φϋρει ςτην επιφϊνεια εκπομπόσ προςτατευτικό ύαλο αςφαλεύασ και όχι πλαςτικό. Ο ύαλοσ να εύναι 

αντιχαρακτικόσ και φώτοανθεκτικόσ ώςτε να μην αλλοιώνεται με την πϊροδο του χρόνου για βϋλτιςτη διαπερατότητα 
του φωτόσ. 
 

15. Σόςο ο κύριοσ όςο και ο δορυφόροσ προβολϋασ να διαθϋτουν ειδικό αντιμικροβιακό επύςτρωςη που να μειώνει 
το μικροβιακό φορτύο (πχ. Escherichia coli και Staphylococcus aureus) κατϊ περιςςότερο από 99.999% χωρύσ τοξικϋσ ό 
βλαβερϋσ ουςύεσ.   
 

16. Και οι δύο κεφαλϋσ να μπορούν να δεχτούν μεταγενϋςτερη τοποθϋτηςη κϊμερασ καταγραφόσ τύπου HD (High 
Definition) 4K, ςτο κϋντρο τησ κϊθε κεφαλόσ. 
 

17. Σόςο ο κύριοσ προβολϋασ  όςο και ο δορυφόροσ να ϋχουν τϋτοιο ςχόμα ώςτε να διευκολύνεται η  νηματικό  ροό 
του αϋρα  κλιματιςμού  των χειρουργικών αιθουςών.  
 

18. Να εύναι χαμηλόσ κατανϊλωςησ ιςχύοσ, 135 W ό μικρότερη ςυνολικϊ (του κύριου προβολϋα  και του 
δορυφόρου,). 
 

19. Να διαθϋτει οπτικό ςύςτημα αυτοδιϊγνωςησ δυςλειτουργιών. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Οι προςφορϋσ γύνονται δεκτϋσ για το ςύνολο των ζητούμενων. 

2. Να αναφερθούν αναλυτικϊ όλα τα επιπλϋον των ζητουμϋνων χαρακτηριςτικϊ και δυνατότητεσ. υςτόματα με 

καλύτερα χαρακτηριςτικϊ των ζητουμϋνων θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν προςθετικϊ. 

3. Σα προςφερόμενα να διαθϋτουν CE Mark  και να πληρούν όλουσ τουσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντύςτοιχα 

πιςτοιποιητικϊ. 

4. Οι προςφερόμενοι προβολεύσ να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ του προτύπου EN 60601-2-41.2000 

5. Σα προςφερόμενα να διατύθεται από αποκλειςτικό αντιπρόςωπο που ϋχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 

(διακύνηςη και τεχνικό υποςτόριξη ιατροτεχνολογικών προώόντων) που πληρού την Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 

και εύναι ενταγμϋνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ Α.Η.Η.Ε. βϊςει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 

αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ 

6. Με την τοποθϋτηςη  και εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ να παραδοθούν ςε τριπλούν, ςε ϋντυπη και ψηφιακό μορφό 

τα εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ, γύνει πλόρησ επύδειξη  και απαραιτότωσ εκπαύδευςη των χρηςτών και 

των τεχνικών, οι οπούοι (τεχνικού) θα πιςτοποιηθούν από τον προμηθευτό ό τον καταςκευαςτό για τη ςυντόρηςη 

τουλϊχιςτον πρώτου κλιμακύου. Να κατατεθεύ το πρόγραμμα εκπαύδευςησ και πιςτοπούηςησ 

7. Να δοθεύ  επύςημη εγγύηςη τουλϊχιςτον  για δύο (2) χρόνια. 

8.  Να υπϊρχει βεβαύωςη για 10ετό τουλϊχιςτον παρακαταθόκη  ανταλλακτικών 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

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

για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋα1  και τη διαδικαςύα ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η αδιαμφιςβότητη 

ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 

- Ονομαςύα: Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ. Φατζηκώςτα» 

- Κωδικόσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : 06020 

- Σαχυδρομικό διεύθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: Λ. Μακρυγιϊννη 50 

- Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: .Γκορύτςα 

- Σηλϋφωνο: 2651366625 

- Ηλ. ταχυδρομεύο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

- Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): www.gni-hatzikosta.gr 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

- Σύτλοσ ό ςύντομη περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΤΟ (2) ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΠΡΟΒΟΛΕΨΝ  ΟΡΟΥΗ ΜΕ ΔΟΡΤΥΟΡΟ (CPV 33141620-2) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [……] 

- Η ςύμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Τπηρεςύεσ 

- Εφόςον υφύςτανται, ϋνδειξη ύπαρξησ ςχετικών τμημϊτων : όχι  

- Αριθμόσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 32/19 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Στοιχεύα αναγνώριςησ: 
Απϊντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 

Αριθμόσ φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα εγκατϊςταςησ του 

οικονομικού φορϋα, αναφϋρετε ϊλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και 

υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Αρμόδιοσ ό αρμόδιοι2: 

Σηλϋφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομεύο: 

Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού 

τόπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, μικρό ό 

μεςαύα επιχεύρηςη3; 

 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 

εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο κατϊλογο/Μητρώο 

εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει 

ιςοδύναμο πιςτοποιητικό (π.χ. βϊςει εθνικού 

ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ); 

[] Ναι [] Όχι [] Ωνευ αντικειμϋνου 

Εϊν ναι: 

Απαντόςτε ςτα υπόλοιπα τμόματα τησ παρούςασ 

ενότητασ, ςτην ενότητα Β και, όπου απαιτεύται, 

ςτην ενότητα Γ του παρόντοσ μϋρουσ, 

ςυμπληρώςτε το μϋροσ V κατϊ περύπτωςη, και ςε 

κϊθε περύπτωςη ςυμπληρώςτε και υπογρϊψτε το 

μϋροσ VI.  

α) Αναφϋρετε την ονομαςύα του καταλόγου ό του 

πιςτοποιητικού και τον ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό 

πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 

β) Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη 

διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα 

βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και, κατϊ 

περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογο4: 

δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; 

Εϊν όχι: 

Επιπροςθϋτωσ, ςυμπληρώςτε τισ πληροφορύεσ 

που λεύπουν ςτο μϋροσ IV, ενότητεσ Α, Β, Γ, ό Δ 

κατϊ περύπτωςηΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτεύται 

ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να 

προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και φόρων ό να παρϊςχει 

πληροφορύεσ που θα δύνουν τη δυνατότητα ςτην 

αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να τη 

λϊβει απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό 

διατύθεται δωρεϊν; 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε:  

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ από κοινού με 

ϊλλουσ5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΤΕΥΔ από τουσ ϊλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ 

φορεύσ. 

Εϊν ναι: 

α) Αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού φορϋα 

ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   (επικεφαλόσ, 

υπεύθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα …): 

β) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ 

που ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ ςυμμετϋχουςασ 

ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμόματα Απϊντηςη: 

Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό των 

τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικόσ φορϋασ 

επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ. 

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

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ 

δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 

Ονοματεπώνυμο 

ςυνοδευόμενο από την ημερομηνύα και τον τόπο 

γϋννηςησ εφόςον απαιτεύται: 

[……] 

[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Σηλϋφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα ςχετικϊ 

με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ τησ, την ϋκταςη, 

τον ςκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΨΝ6 

Στόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 

ϊλλων οικονομικών φορϋων προκειμϋνου να 

ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια επιλογόσ που 

καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτόρια 

και κανόνεσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ V 

κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΤΕΥΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του 

παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ ςχετικούσ φορεύσ, δεόντωσ ςυμπληρωμϋνο και 

υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ αυτών.  

Επιςημαύνεται ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται επύςησ το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ, εύτε ανόκουν 

απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη του οικονομικού φορϋα εύτε όχι, ιδύωσ οι υπεύθυνοι για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ και, όταν 

πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που θα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο 

οικονομικόσ φορϋασ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ, παρακαλεύςθε να 

ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη IV και V για κϊθε ϋνα από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
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Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ 

(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται ρητώσ από την 

αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Υπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει 

οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςύμβαςησ ςε τρύτουσ υπό 

μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των προτεινόμενων 

υπεργολϊβων και το ποςοςτό τησ ςύμβαςησ που θα 

αναλϊβουν:  

[…] 

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

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

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

ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλϋον των πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παρούςα 

ενότητα, παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του 

παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα υπεργολϊβων).  
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Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ7 

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

1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη8· 

2. δωροδοκύα9,10· 

3. απϊτη11· 

4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ12· 

5. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ13· 

6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων14. 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ: Απϊντηςη: 

Τπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εισ βϊροσ 

του οικονομικού φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου15 

το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό 

εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, 

λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό για ϋναν από τουσ 

λόγουσ που παρατύθενται ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό 

καταδικαςτικό απόφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από 

πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ 

απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να 

ιςχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]16 

Εϊν ναι, αναφϋρετε17: 

α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ απόφαςησ 

προςδιορύζοντασ ποιο από τα ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ και 

τον λόγο ό τουσ λόγουσ τησ καταδύκησ, 

β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 

γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό 

απόφαςη: 

 

α) Ημερομηνύα:[   ],  

ςημεύο-(-α): [   ],  

λόγοσ(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού [……] και 

ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]18 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, ο οικονομικόσ 

φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιςτύα του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου 

αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν20: [……] 



ΑΔΑ: Ω5ΝΤ46906Ω-Ξ48



 

Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκώςτα» 20 

 

Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει όλεσ τισ 

υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την πληρωμό 

φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ21, 

ςτην Ελλϊδα και ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχόν 

εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εϊν όχι αναφϋρετε:  

α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο πρόκειται: 

β) Ποιο εύναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των υποχρεώςεων; 

1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ απόφαςησ; 

- Η εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και 

δεςμευτικό; 

- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό ϋκδοςησ 

απόφαςησ 

- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον 

ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη διϊρκεια τησ 

περιόδου αποκλειςμού: 

2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 

υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ 

ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατϊ περύπτωςη, των 

δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 

καταβολό τουσ ;22 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

[……] 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την 

καταβολό των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων):23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό 

αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό 

επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 

αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαύου24; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εϊν ναι, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλειςμού 

(«αυτοκϊθαρςη»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκαν: […….............] 

Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικόσ φορϋασ μϋτρα 

αυτοκϊθαρςησ;  

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκαν: 

[……] 
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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

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

ότι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό ό ο 

αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που 

αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα a του Μϋρουσ 

ΙV χωρύσ να υποχρεούται να ςυμπληρώςει οποιαδόποτε ϊλλη ενότητα του Μϋρουσ ΙV: 

Εκπλόρωςη όλων των απαιτούμενων κριτηρύων 

επιλογόσ 

Απϊντηςη 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ ϋχουν 

προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό 

ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

Καταλληλότητα Απϊντηςη 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ 

ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ 

μητρώα που τηρούνται ςτην Ελλϊδα ό ςτο κρϊτοσ 

μϋλοσ εγκατϊςταςόσ25; του: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων):  

[……][……][……] 

 

Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη Ι – IV ανωτϋρω εύναι 

ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαιςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, να προςκομύςω 

τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονται26, εκτόσ εϊν : 

α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ απευθεύασ με 

πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊν27. 

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

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

αναθϋτοντα φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενότητα Α], προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε δικαιολογητικϊ των 

πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το αντύςτοιχο μϋροσ/ενότητα/ςημεύο] του παρόντοσ 

Τυποποιημϋνου Εντύπου Υπεύθυνησ Δόλώςησ για τουσ ςκοπούσ τ... [προςδιοριςμόσ τησ διαδικαςύασ προμόθειασ: 

(ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη δημοςύευςη ςτον εθνικό τύπο, ϋντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμόσ αναφορϊσ)]. 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

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

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

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

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώκαι/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

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

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

τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

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

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 

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

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

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

13 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

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

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

21 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

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

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

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

23 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
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25 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

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

26 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

27 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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