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ΔIΑΚΘΥΞΘ ΑIΘΜ. 9/21 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΡΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ» 

ΑΞΙΑΣ  67.648,16 € ΜΕ ΦΡΑ 

(ΚΑΕ 1311, CPV33184500-8 και  CPV 33141210-5 ) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ” 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΡΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ» όπωσ 
αναλυτικά περιγράφεται ςτο παράρτθμα Β τθσ παροφςθσ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV   CPV:33184500-8 και  CPV:  33141210-5    

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ.   

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 
 

67.648,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ 50  
Τ.Κ 45001   ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΙΤΘ  09/02/2021 Ϊρα: 11:00 π.μ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΝΑΙ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει 
από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ  υποβολισ των προςφορϊν. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  Για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν, με δυνατότθτα δίμθνθσ παράταςθσ ςε περίπτωςθ μθ 
εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων & του ςυμβατικοφ χρθματικοφ ποςοφ. 

ΟΙ ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΟΙ ΟΡΟΙΕΣ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 

α) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 0,07%. Στθν παραπάνω κράτθςθ 
παρακρατείτε επίςθσ το αναλογοφν Χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% 
επί του χαρτοςιμου. 
β) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δφο τοισ εκατό). 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν 
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). Στθν παραπάνω 
κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν Χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου 20% επί του χαρτοςιμου 
δ)Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν. 4172/13 
ε) Ο αναλογοφν ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο και κα υπολογίηεται χωριςτά. 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Κςθ με το 5% τθσ προ ΦΡΑ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ Στθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, ςτο διαδικτυακό τόπο του ΚΘΜΔΘΣ και 
τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

 
 
 

 

 
               Ιωάννινα: 29.01.2021 

                 Αρικ. Ρρωτ:  1390    

Τμιμ α       :      Ο ΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΟ -Ρρ ο μθκ ειϊ ν     
 

 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Ρλθροφορίεσ : ΧΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΓΟΥΛΑ 
Τθλζφωνο : 2651080624 
Fax : 2651029470 
Email : christina.georgoula@gni-hatzikosta.gr 
URL:  www.gni-hatzikosta.gr  

http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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Το Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

1.2 Του Ν. 4430/2016  (Αϋ 205)  «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1.3 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

1.4 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

1.5 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

1.6 Το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 

μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

1.7 Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Αϋ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ 

τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 21
θσ

 Ιουνίου 1989 (L395)  και τθν 

Οδθγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 25
θσ

 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 

οδθγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11
θσ

  Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

1.8 Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 

μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

1.9     Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

1.10     Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ”, 

1.11   Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

1.12   Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

1.13   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

1.14    Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

1.15   Τθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698) 

1.16     Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

1.18   Τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  
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2.   Τισ αποφάςεισ: 

2.1.Το αρικ. πρωτ. 1096/25-01-2021 αίτθμα του Αιμοδυναμικοφ τμιματοσ. 

2.2. Τθν αρικ.2/27-01-2021 Θ (12)  απόφαςθ του ΔΣ ζγκριςθσ  διενζργειασ  Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ΑΔΑ(6ΨΘΘ46906Ω-

Γ3Ψ).  

2.3. Τθν Αρικ. Ρρωτ. 433/28-01-2021 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 9Θ8Κ46906Ω-Θ3Ψ). 

 

                                                                                     ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

1.Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν  «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ 

ΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΡΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ» με προχπολογιςμό 67.648,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.   

2. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων – ςυμφωνθτικϊν που κα προκφψουν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ  κα 

είναι για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ 

(ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ).   

                                                                         ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Ρρομθκειϊν Θμερομθνία: 09.02.2021 Γραφείο Ρρομθκειϊν 
Νοςοκομείου Θμζρα:  ΤΙΤΘ Νοςοκομείου 

 Ϊρα: 11.00 π.μ.  

 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 09

θ
 ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ 2021 θμζρα ΤΙΤΘ και ϊρα 11:00 π.μ ςτο Γραφείο 

Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ που ζχει ςυςτακεί κατόπιν κλθρϊςεωσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 26 του Ν. 4024/2011 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και δεν γίνονται 

αποδεκτζσ. 

Για  πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο 

Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου όλεσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο: 2651366624. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 

κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ
1
: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 

δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 

αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

– ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

– ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» 

– ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ «ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ )» 

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν διατάξεισ του Δθμοςίου, 

όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

 α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

                                                           
1 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 

που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 

εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
2
  

 β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

 

 γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
         ΣΡΥΙΔΩΝ ΔΕΔΕΜΕΗΘΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

ΑΘΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, Συνεταιριςμοί, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι 

θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 2ο: ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά 

ςτo αρμόδιo Γραφείο Ρρομθκειϊν τoυ Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» μζχρι τθν 09
θ
.02.2021 και ϊρα  

11:00 π.μ.  

Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ 

φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 

τοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου/Χορθγθτι):   

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, Αρικμόσ 

τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ : 

ΡΟΣ:  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αρικμό Διακιρυξθσ:  9/21 

Θμερομθνία Διενζργειασ: 09.02.2021 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΡΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ» 

ΡΟΣΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το Ρρωτόκολλο. 

 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν, είναι 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό.  

 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ ΠΡΟΦΟΡΑ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 

ςτοιχεία  κατά προτίμθςθ και προσ διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ 

με  τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και ωσ εξισ: 

 

ΦΑΚΕΛΟ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ: 

Στον οποίο κα εςωκλείονται, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΡΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

του άρκρου 3
 
Α τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟ Β με τθν ζνδειξθ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ: 

Στον οποίο κα εςωκλείονται, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΡΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) τα τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ  

του άρκρου 3
 
Β τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟ Γ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Στον οποίο κα εςωκλείονται, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΡΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) τα οικονομικά ςτοιχεία 

προςφοράσ του άρκρου 3 Γ τθσ παροφςασ. 
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Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 

οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, 

το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν 

τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν 

αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ 

όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ, ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτζρω : 

1. το ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)  το οποίο αποτελεί  Υπεφκυνθ Διλωςθ των 

οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και 

παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 

73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ςφμφωνα με το πρότυπο του Ραραρτιματοσ Γ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν:  

 Μζροσ  ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ  

φορζασ  

 Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλειςμοφ  

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ - (Ροινικό μθτρϊο) 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ-(Αςφαλιςτικι και 

φορολογικι ενθμερότθτα) 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

(Ριςτοποιθτικό ΣΕΡΕ ι μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν 

περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 (του ν. 4412/2016), υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ 

φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του Σ.ΕΡ.Ε. ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ) 

 Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ  

Α: Καταλλθλότθτα (Ριςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου) 

Γ:  Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (Ριςτοποιθτικά για τα προςφερόμενα προϊόντα) 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο πεδίο μόνο εάν προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν. Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο 

πεδίο το οποίο αναφζρεται ςτα πιςτοποιθτικά ISO και CE Mark που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 

ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (ISO). Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν και να προςκομίςουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ISO που να βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα 

πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

    Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Το TEΥΔ υποβάλλουν :  

Σφμφωνα με το άρκρο 79Α είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ νόμιμου εκπροςϊπου 

του οικονομικοφ φορζα ι αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνου για το ςκοπό αυτό προςϊπου θ προκαταρκτικι 

απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του κατά το 

χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ μπορεί να ςυμβουλεφεται τισ Κατευκυντιριεσ 

Οδθγίεσ 15 και 23 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ και Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-

Κ3Ε αντίςτοιχα). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.gni-

hatzikosta.gr  

 

2. ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ: 

Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα 

όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του 

καταςτατικοφ ι πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ.  

 

3. ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016. 

 

4. ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου να 

δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 

Β: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Στο φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςε ζνα (1) Ρρωτότυπο και ζνα (1) 

Αντίγραφο, τα τεχνικά ςτοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικά που αφοροφν τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ προςφοράσ και κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ.  

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Στο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟIΚΟΝΟΜIΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςε ζνα (1) Ρρωτότυπο και ζνα (1) 

Αvτίγραφο τα oικovoμικά ςτoιχεία τθσ πρoςφoράσ, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ. 

Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για ζνα, δφο ι περιςςότερα είδθ και για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ 

Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 

προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ.  

Για το προςφερόμενο είδοσ να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ του είδουσ που είναι καταχωρθμζνο ςτο 

παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΡΥ και θ τιμι αυτοφ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να γίνεται αναφορά ότι αντίςτοιχο είδοσ δεν 

υπάρχει ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΡΥ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν κα υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ 

τιμζσ του παρατθρθτθρίου. 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ.  

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ  

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ 

που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ 

τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 

88 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 4ο: ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 120 θμζρεσ  από τθν επόμενθ 

μζρα τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ ςφμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 

4412/2016, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ. 

 

ΑΘΟ 5ο: ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 4412/2016. 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει 

αντιπροςφορζσ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί για τθν απόρριψθ των προτάςεων αυτϊν. 

 

ΑΘΟ 6ο : ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ  ΡΟΣΦΟΩΝ   

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 09.02.2021 θμζρα ΤΙΤΘ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν 

του  Νοςοκομείου από τθν οριςκείςα Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ  του Διαγωνιςμοφ, θ οποία, αφοφ 

παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο αυτϊν. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται 

δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.   

Θ αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι ςε 

διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε πρακτικό το 

οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.   

Το ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 

ΑΘΟ 7Ο: ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΘ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΘ 

 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι (το Νοςοκομείο) ειδοποιεί τον προςφζροντα 

«προςωρινό μειοδότθ» ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ για να υποβάλλει ςε κλειςτό φάκελο εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των 

λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, 

ζκδοςθσ ζωσ 3 μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Ρ.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 γ) ςτισ περιπτϊςεισ των 

ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

κφριασ και επικουρικισ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άρκρο 80 Ν.4412/2016). 

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα θ οποία να βρίςκεται ςε ιςχφ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ και να αναγράφει για 

ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ ι δθμοπραςίεσ. 

3. Ριςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άρκρο 80 

Ν.4412/2016). Φορολογικι ενθμερότθτα θ οποία να βρίςκεται ςε ιςχφ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ και να αναγράφει 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ ΑΚΙΝΘΤΟΥ. 

4. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων για τθν 

περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του Σ.ΕΡ.Ε. 

ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με χρόνο ζκδοςθσ, μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ,  ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: «δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, 

μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3)πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ». Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ πρζπει να ζχει θμερομθνία υπογραφισ μετά τθν κοινοποίθςθ του Νοςοκομείου τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 
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εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και ςτο οποίο να αναφζρονται τα μζλθ του ΔΣ ι 

οι διαχειριςτζσ, ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ. 

6. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίηουν πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ των προςφερομζνων. 

7. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ISO ςε ιςχφ. 

 

Επιςθμαίνεται , ότι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

 

ΑΘΟ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ ςτον προμθκευτι με τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει 

τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), εκ των υποψθφίων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ, με βάςθ τισ 

ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/216.   

 Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 

και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ & 

Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 

ποςοςτό ςτα εκατό, που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του Ν. 

4412/16. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 

ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 

περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 

ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, 

απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

 

ΑΘΟ 9ο : ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του 

Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 

αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςφερόντων και ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οποιαδιποτε 

διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν κανονικι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 

προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον 

ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι προςφζροντεσ αυτοί δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ  δικαιοφνται όμωσ τθν άμεςθ αποδζςμευςθ των 

εγγυιςεων ςυμμετοχισ. 

 

ΑΘΟ 10ο : ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ    

 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

  Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι  (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 

υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 

  Θ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι για χρονικό διάςτθμα (3) μθνϊν, με δικαίωμα δίμθνθσ 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ μθ εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων & του ςυμβατικοφ χρθματικοφ ποςοφ.  
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 Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132  και 201 του Ν.4412/2016 και 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ 

ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι 

ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 11Ο: ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

11.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 

τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 

εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

11.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του 

όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 

ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν 

(ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 

του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία 

του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ 

ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

 ΑΘΟ 12ο: ΡΑΑΔΟΣΘ –ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ   

Θ παράδοςθ των ηθτουμζνων ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ 

ςχετικι παραγγελία του τμιματοσ διαχείριςθσ του Νοςοκομείου. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με ευκφνθ και 

ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

ΑΘΟ 13ο: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ-ΚΑΤΘΣΕΙΣ  

Θ πλθρωμι κα γίνει με χρθματικό ζνταλμα βάςει των νομίμων δικαιολογθτικϊν, όπωσ  αυτά 

προβλζπονται  ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/2016 για το ςφνολο τθσ αξίασ μείον τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατιςει 

οι οποίεσ βαρφνουν τον ανάδοχο  και είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται 

κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 

και κρατιςεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Αϋ/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 

147/Αϋ/8.8.2016). 

δ) Τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%. 

ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ), κακϊσ και των 

λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). Στθν παραπάνω 

κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν Χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του 

χαρτοςιμου 

Ο αναλογοφν ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο και κα υπολογίηεται χωριςτά. 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


ΑΔΑ: 696Υ46906Ω-7Ρ9



 

 

 11 

 

ΑΘΟ 14ο: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

  Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

ΑΘΟ 15ο: ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

  Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι αξιολόγθςθσ ηθτιςει δείγματα ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να τα 

προςκομίςει εισ διπλοφν το αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων  θμερϊν. Θ μθ προςκόμιςθ ηθτθκζντοσ δείγματοσ 

είναι λόγοσ απόρριψθσ τθσ  προςφοράσ. 

 

ΑΘΟ 16ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΘΟ 17ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 

εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν 

θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα 

δικαςτιρια που εδρεφουν ςτο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΣ. 

TIMH ΑΡΟ 
Ρ.Τ. ΑΝ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
Ρ.Τ ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 

ΦΡΑ ΣΥΝ. AΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΡΤ 

1 

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 
ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS)   
Κωδ. Νος. 
012299570 

Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία 
Zotarolimus, που να είναι προ-τοποκετθμζνεσ 

ςε κακετιρα με μπαλόνι, καταςκευαςμζνο από 
κράμα χρωμίου ι ανοξείδωτο ατςάλι και με 
ςτακερό πολυμερζσ.  Να προςφζρονται ςε 

ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου και μικουσ .  Να 
ζχουν ζνδειξθ (CE mark) για όλεσ τισ κάτωκι 

ομάδεσ αςκενϊν, που αποτελοφν και τθν 
πλειοψθφία των αςκενϊν που 

αντιμετωπίηονται -αςκενείσ με ςακχαρϊδθ 
διαβιτθ, αςκενείσ με οξφ ζμφραγμα του 

μυοκαρδίου, αςκενείσ με αςτακι ςτθκάγχθ και 
αςκενείσ με ςτζνωςθ ςε μικρισ διαμζτρου 

ςτεφανιαίεσ αρτθρίεσ. Να είναι ςυμβατά με 
μαγνθτικι τομογραφία (MRI).Οι προκζςεισ 

πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

95 130,80 13% 12.426,00 14.041,38 
24.5.25 
(130,80) 

2 

 
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 

ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS)  
ΚΩΔ: 012299618 

Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία 
Everolimus, που να είναι προ-τοποκετθμζνεσ ςε 

κακετιρα με μπαλόνι, καταςκευαςμζνο από 
κράμα χρωμίου ι ανοξείδωτο ατςάλι και με   
ςτακερό πολυμερζσ.  Να προςφζρονται ςε 

ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου και μικουσ .Να 
ζχουν ζνδειξθ (CE mark) για όλεσ τισ κάτωκι 

ομάδεσ αςκενϊν, που αποτελοφν και τθν 
πλειοψθφία των αςκενϊν που 

αντιμετωπίηονται -αςκενείσ με ςακχαρϊδθ 
διαβιτθ, αςκενείσ με οξφ ζμφραγμα του 

μυοκαρδίου, αςκενείσ με αςτακι ςτθκάγχθ και 
αςκενείσ με ςτζνωςθ ςε μικρισ διαμζτρου 

ςτεφανιαίεσ αρτθρίεσ. Να είναι ςυμβατά με 
μαγνθτικι τομογραφία (MRI).Οι προκζςεισ 

πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

90 130,80 13% 11.772,00 13.302,36 
24.5.25 
(130,80) 

3 

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 
ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS)  
ΚΩΔ: 012299619 

Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία 
Biolimus που να είναι προ-τοποκετθμζνεσ ςε 
κακετιρα με μπαλόνι, καταςκευαςμζνο από 
κράμα χρωμίου ι ανοξείδωτο ατςάλι και με   
ςτακερό πολυμερζσ.   Να προςφζρονται ςε 

ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου και μικουσ . Να 
ζχουν ζνδειξθ (CE mark) για όλεσ τισ κάτωκι 

ομάδεσ αςκενϊν, που αποτελοφν και τθν 
πλειοψθφία των αςκενϊν που 

αντιμετωπίηονται -αςκενείσ με ςακχαρϊδθ 
διαβιτθ, αςκενείσ με οξφ ζμφραγμα του 

μυοκαρδίου, αςκενείσ με αςτακι ςτθκάγχθ και 
αςκενείσ με ςτζνωςθ ςε μικρισ διαμζτρου 

ςτεφανιαίεσ αρτθρίεσ. Να είναι ςυμβατά με 
μαγνθτικι τομογραφία (MRI). Οι προκζςεισ 

πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

5 130,80 13% 654,00 739,02 
24.5.25 
(130,80) 
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ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 

ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS) 
ΚΩΔ: 012299328 

Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία 
Zotarolimus, ι Everolimus, ι Biolimus, που να 

είναι προτοποκετθμζνεσ ςε κακετιρα με 
μπαλόνι, καταςκευαςμζνο από κράμα χρωμίου 

ι ανοξείδωτο ατςάλι με πολυμερζσ 
βιοαπορροφιςιμο. Να προςφζρονται ςε 

ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου και μικουσ.Να 
είναι ςυμβατά με μαγνθτικι τομογραφία (MRI). 

Οι προκζςεισ πρζπει να ζχουν χρόνο 
αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

5 130,80 13% 654,00 739,02 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ  ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(130,80) 

5 

 
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 

ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS) 
ΚΩΔ: 012299540 

Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία 
εναντίον τθσ επαναςτζνωςθσ χωρίσ πολυμερζσ, 
που να είναι προ-τοποκετθμζνεσ ςε κακετιρα 
με μπαλόνι. Να είναι ςυμβατά με μαγνθτικι 

τομογραφία (MRI). Να προςφζρονται ςε 
ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου και μικουσ Οι 

προκζςεισ πρζπει να ζχουν χρόνο 
αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

5 480,00 13% 2.400,00 2.712,00 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ  ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(480,00) 

6 

 
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 

ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS)  
KΩΔ 012299615 

Ενδοςτεφανιαία μεταλλικι πρόκεςθ εκλφουςα 
φαρμάκου (Everolimus), κράματοσ πλατίνασ για 

καλφτερθ απεικόνιςθ, με βιοαπορροφίςθμο 
πολυμερζσ το οποίο να απορροφάται ςε 
ςφντομο χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν. Να 

προςφζρονται ςε ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου 
και μικουσ Οι προκζςεισ πρζπει να ζχουν χρόνο 

αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

13 450,00 13% 5.850,00 6.610,50 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ  ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(450,00) 

7 

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 
ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 

ΦΑΜΑΚΟ  ΝΖΟ 
ΕΙΔΟΣ 

Στεφανιαία ενδοπρόκεςθ κράματοσ χρωμίου-
κοβαλτίου με περιμετρικι επικάλυψθ 

καρβιδίου και βιοαπορροφιςιμου 
πολυμεροφσεκλφουςααντιεπαναςτενωτικι 

ουςία Sirolimus,προφορτωμζνθ ςε κακετιρα 
μπαλόνι με προφίλ ειςόδου 0,017’’.Θ φζρουςα 

τθν αντιεπαναςτενωτικι ουςία 
βιοαποροφιςιμθ επικάλυψθ να είναι 

αςφμμετρα ενιςχυμζνθ προκειμζνου να 
επιτυγχάνεται θ ςτοχευμζνθ δράςθ ςτθν επι του 

τοιχϊματοσ περιοχι του αγγείου.Να φζρει 
ζνδειξθ CEmark  για αςκενείσ με ςακχαρϊδθ 

διαβιτθ, αςκενείσ με οξφ ζμφραγμα του 
μυοκαρδίου, αςκενείσ με ςτζνωςθ ςε μικρισ 

διαμζτρου ςτεφανιαίεσ αρτθρίεσ, αςκενείσ με 
πολυαγγειακι νόςο, αςκενείσ υψθλοφ 

αιμορραγικοφ κινδφνου και αςκενείσ με 
αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ ςτεφανιαία 

νόςο.Οι προκζςεισ πρζπει να ζχουν χρόνο 
αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

6 550,00 13% 3.300,00 3.729,00 
ΔΕΝ 

ΥΡΑΧΕΙ 
Ρ.Τ* 
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ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 

ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ 
(DES:DRUG 

ELUTING STENTS) 
Κωδικόσ  

012299614 

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΡΟΛΥΣΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ ΟΥΣΙΑ ΤΥΡΟΥ LIMUS ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΟ ΡΟΛΥΜΕΕΣ  Καταςκευαςμζνεσ από 

πολυςτρωματικό ςφρμα, με εξωτερικι 
επιφάνεια από κράμα κοβαλτίου και πυρινα 

από κράμα πλατίνασ-ιριδίου ςυνεχοφσ 
θμιτονοειδοφσ μορφισ.Με εκλυόμενθ 
φαρμακευτικι  ουςία  Zotarolimus και 

επίςτρωςθ βιοςυμβατοφ ςτακεροφ 
πολυμεροφσ.Σε διαμζτρουσ από 2.0mm ζωσ 
5.0mm και μικθ από 8mm ζωσ 38mm. Με 

ζνδειξθ για αγγειοπλαςτικι ςτελζχουσ 
αριςτερισ ςτεφανιαίασ αρτθρίασ, κακϊσ και για 

χριςθ ςε αςκενείσ με ςτζνωςθ ςε μικρισ 
διαμζτρου ςτεφανιαίεσ αρτθρίεσ, επιμικεισ 

βλάβεσ,  ςακχαρϊδθ διαβιτθ, οξφ ςτεφανιαίο 
ςφνδρομο, οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου, 

αςτακι ςτθκάγχθ, πολυαγγειακι νόςο, βλάβεσ 
διχαςμοφ, επαναςτζνωςθ εντόσ τθσ πρόκεςθσ, 
χρόνια ολικι απόφραξθ και ολικζσ αποφράξεισ. 

Οι προκζςεισ πρζπει να ζχουν χρόνο 
αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

13 320,00 13% 4.160,00 4.700,80 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ  ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(320,00) 

9 

 
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ 

ΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΜΑΚΟ      

ΚΩΔ: 012299631 

Ενδοςτεφανιαία Ρρόκεςθ DES με ενεργι 
εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία Everolimus, 

καταςκευαςμζνθ από κράμα χρωμίου-
κοβαλτίου , με επικάλυψθ δφο Φκοροςκοπικϊν 
(fluoroscopic)πολυμερϊν προ-τοποκετθμζνθ ςε 
κακετιρα με μπαλόνι με τεχνικι CPS (ςφςτθμα 
ομοαξονικισ ςυγκριτικισ τοποκζτθςθσ), πολφ 
χαμθλοφ προφίλ με δυνατότθτα υπερζκπτυξθσ 

5.5mm των άκρων του ςε διαφορετικζσ 
διαμζτρουσ δίχωσ να μικραίνει ςε μικοσ με 

δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε αγγεία 
μεγαλφτερθσ και μικρότερθσ, ςυγχρόνωσ 

διαμζτρου. Να εξαςφαλίηει ςφντομθ χριςθ 
διπλισ αντί-αιμοπεταλιακισ αγωγισ.Να 

προςφζρονται ςε ποικιλία μεγζκουσ διαμζτρου 
και μικουσ Οι προκζςεισ πρζπει να ζχουν χρόνο 

αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

3 430,00 13% 1.290,00 1.457,70 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 
Ρ.ΤΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(430,00) 

10 

 ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν 

θμιδιατατά (semi-
compliant)  
Κωδικόσ  

012299572 

Να προςφζρονται ςε ποικιλία διαμζτρου και 
μικουσ .Να εξαςφαλίηουν χαμθλό προφίλ 
(profile) ειςόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ι 

μικρότερο και προφίλ προςπζλαςθσ (crossing 
profile) 0.025’’ ι μικρότερο. Τα μπαλόνια 

πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

200 26,25 13% 5.250,00 5.932,50 
24.4.10  
(26,25) 

11 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν 

θμιδιατατά (semi-
compliant-over the 

wire)   ΚΩΔΙΚΟΣ  
012299519 

Να προςφζρονται ςε ποικιλία διαμζτρου και 
μικουσ μεγζκθ - ςε over the wire  καταςκευι. 

Να εξαςφαλίηουν χαμθλό προφίλ  (profile ) 
ειςόδου προφίλ  άκρου 0.017’’ θ μικρότερο και 
προφίλ προςπζλαςθσ  (crossing profile)  0.025’’ 

ι μικρότερο. Τα μπαλόνια πρζπει να ζχουν 
χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 

ζτοσ.  

30 33,60 13% 1.008,00 1.139,04 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 
Ρ.Τ ΤΙΜΘ 

ΑΡΟ 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

(33,60) 
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 ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν μθ-
διατατά (non-

compliant)   
ΚΩΔΙΚΟΣ  

012299311 

Να προςφζρονται ςε ποικιλία μεγζκουσ 
διαμζτρου και μικουσ και να περιλαμβάνουν 

μικθ 8-9 mm.  Να εξαςφαλίηουν χαμθλό προφίλ 
(profile) ειςόδου: προφίλ άκρου 0.017’’ ι 
μικρότερο προφίλ προςπζλαςθσ (crossing 
profile) 0.025’’ ι μικρότερο. Τα μπαλόνια 

πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

210 27,20 13% 5.712,00 6.454,56 
24.4.11  
(27,2) 

13 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν 

θμιδιατατά (semi-
compliant)   ΚΩΔ: 

012299632 

Μπαλόνια Αγγειοπλαςτικισ RX και OTW Μζςθσ 
Ενδοτικότθτασ. 

Να διακζτουν εφκαμπτο ακτινοςκιερό marker 
και πολφ-επίπεδθ CrossFlex2 and SlimSeal 

τεχνολογία μπαλονιοφ για εξαιρετικι ευελιξία 
και πρόςβαςθ ςε δφςκολα ανατομικά 

περιοχζσ.Τα μπαλόνια πρζπει να ζχουν χρόνο 
αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

3 32,00 13% 96,00 108,48 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 
Ρ.Τ ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(32,00) 

14 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν  με 

φαρμακευτικζσ 
ουςίεσ εναντίον 

τθσ 
επαναςτζνωςθσ.  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
012299576 

 Μπαλόνια αγγειοπλαςτικισ επικαλυμμζνα με 
φαρμακευτικι ουςία πακλιταξζλθ εναντίον τθσ 
επαναςτζνωςθσ. Να προςφζρονται ςε ποικιλία 
μεγζκουσ και διαμζτρου και ποικιλία μθκϊν. Τα 
μπαλόνια πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ 

(shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

5 478,00 13% 2.390,00 2.700,70 
24.4.14 
(478,00) 

15 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν  με 

φαρμακευτικζσ 
ουςίεσ εναντίον 

τθσ 
επαναςτζνωςθσ.  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
012299620 

Μπαλόνια αγγειοπλαςτικισ επικαλυμμζνα με 
φαρμακευτικι ουςία sirolimus εναντίον τθσ 

επαναςτζνωςθσ. Να προςφζρονται ςε ποικιλία 
μεγζκουσ και διαμζτρου και ποικιλία μθκϊν. Τα 
μπαλόνια πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ 

(shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

1 750,00 13% 750,00 847,50 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 
Ρ.Τ  ΑΡΟ 
ΣΥΜΒΑΣΘ 
(750,00) 

16 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

ΜΕ ΛΕΡΙΔΕΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ  

012299597 

Να προςφζρονται ςε ποικιλία μεγζκουσ και 
διαμζτρου και ποικιλία μθκϊν. Τα μπαλόνια 

πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

1 485,00 13% 485,00 548,05 
24.4.9  

(485,00) 

17 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ 
ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

012299613  

Μπαλόνι-μικροκακετθρασ OTW και  MR,  με 
 μεταλλικι ςπειροειδι περιζλιξθ ςτο ςϊμα του. 
Να διακζτει μπαλόνι ςτο άκρο του διαμζτρου 
1.2 χιλ. και μικουσ 12 χιλ. Τα μπαλόνια πρζπει 

να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ. 

1 430,00 13% 430,00 485,90 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ       
ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(430,00) 

18 
ΜΡΑΛΟΝΙΑ 

ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 
ΚΩΔ: 012299612 

Μπαλόνια αγγειοπλαςτικισ ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν μθ διατατά ,εξαιρετικά υψθλϊν 

πιζςεων ≥35ΑΤΜ, κατάλλθλα για προδιάταςθ 
και μεταδιάταςθ αςβεςτωμζνων βλαβϊν.Να 

διακζτουν τεχνολογία διπλοφ τοιχϊματοσ και να 
διατίκεται ςε ποικιλία μθκϊν και διαμζτρων.Να 

ςυνοδεφονται από τθν ανάλογθ ςυςκευι 
πλιρωςθσ υψθλϊν πιζςεων.   

2 300,00 13% 600,00 678,00 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ       
ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(300,00) 
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19 

ΣΥΣΚΕΥΘ 
ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ 

ΥΨΘΛΩΝ ΡΙΕΣΕΩΝ 
ΚΩΔ: 012299621 

Για τθν κατθγορία Μπαλόνια υψθλϊν πιζςεων  
μθ διατατά. Συςκευι πλιρωςθσ- φουςκϊματοσ 

υψθλϊν πιζςεων  
2 70,00 24% 140,00 173,60 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ       
ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(70,00) 

20 
ΜΡΑΛΟΝΙΑ 

ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 
ΚΩΔ: 012299622 

ΜΡΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ςτεφανιαίων 
αρτθριϊν θμιδιατατά (semi- compliant) (scoring 

ballon ) με κόμβουσ. Να προςφζρονται ςε 
ποικιλία διαμζτρου και μικουσ .Να 

εξαςφαλίηουν χαμθλό προφίλ (profile) ειςόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ι μικρότερο και προφίλ 

προςπζλαςθσ (crossing profile) 0.025’’ ι 
μικρότερο και με τθν υψθλότερθ δυνατι RBP. H 

επιφάνεια του μπαλονιοφ να διακζτει 
εξογκϊματα περιμετρικά που το ςτακεροποιοφν 

κατά τθν ζκπτυξθ. Για τθν αντιμετϊπιςθ 
ςφμπλοκων  αςβεςτωμζνων βλαβϊν τα 

μπαλόνια πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ 
(shelf life) τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  

1 485,00 13% 485,00 548,05 

ΔΕΝ 
ΥΡΑΧΕΙ 

Ρ.Τ       
ΤΙΜΘ 
ΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
(485,00) 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ       59.852,00     

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 691       67.648,16   
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

«ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)» 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99222001] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *45500] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [ΧΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΓΟΥΛΑ-ΣΡΥΑΚΘ ΚΛΕΟΡΑΤΑ] 

- Τθλζφωνο: *2651080624] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *christina.georgoula@gni-hatzikosta.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gni-hatzikosta.gr.] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΡΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ  ): [CPV CPV33184500-8 και  CPV 33141210-5  ] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ,] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 9/21] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 

επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 

επιχείρθςθ»
iv

 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 

κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο 

πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 

(προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 

V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε 

και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 

εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο
v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 

κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 

πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ
vi

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 

να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
vii

  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 

(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ 

V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 

παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 

υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 

απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 

πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 

παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτθ
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii

· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiv

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 

του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου
xvi

 το 

οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 

πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 

απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xvii

 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 

τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-

ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xix

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
xxii

, ςτθν Ελλάδα και 

ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
xxiii

 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
xxiv

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου
xxv

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 

του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*…….............+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι:  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ
xxvi

; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
xxvii

 το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 

αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 

παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, 

και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα 

αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................] 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 



ΑΔΑ: 696Υ46906Ω-7Ρ9



 

 

 28 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 

αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 

είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
xxviii

, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 

πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
xxix

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 

των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 

(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο 

αυτϊν 

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

iii 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.  

 Ρολφ 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 εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

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

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ 

Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

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

viii 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.  

ix Ππωσ 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). 

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

xi Ππωσ 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). Ρεριλαμβάνει 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 ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Ππωσ 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. 

xiv Ππωσ 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”. 

xv Ππωσ 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 
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εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.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 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), 

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

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxvii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxviii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxix 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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