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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 57/19 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)  ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ 

ΣΤΡΩΜΑ  ΚΟΜΟΔΙΝΟ    ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ  

(CPV 33192130-2) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ  ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ   ΚΟΜΟΔΙΝΟ   ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ όπως αναλυτικά 
 περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  CPV 33192130-2 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).     

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

33.480,00€ συμπερ. του ΦΠΑ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50  

Τ.Κ 45445    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ  12/08/2019 Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που 

αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας  υποβολής των προσφορών. 

ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 

α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,07%. Στην παραπάνω 

κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό). 

γ)Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 

δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω 

κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
                     

 

 
   Ιωάννινα,  31-07-2019 

                     Αριθ. Πρωτ. :10145 
             

Τμήμ α       :      Π ΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ     
 

 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Πληροφορίες : ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο : 2651080624-25 
Fax : 2651029470 
Email : Kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr 
URL:  www.gni-hatzikosta.gr  

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, στο διαδικτυακό τόπο του 

ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

1.2 Του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017  (Α΄ 74)  «Τροποποίηση διατάξεων του 4412/2016 (Α΄147)». 

1.3 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

1.4 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

1.5 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

1.6 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση». 

1.7 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

1.8 Του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017  (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 

παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας». 

1.9 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

1.10 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

1.11 Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

1.12    Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 

και 13 έως 15, 

1.13   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

1.14   Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

1.15  Του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α΄171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» 

1.16    Του Ν. 4605/2019 (Α΄52) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4412/2016 

1.17  Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698) 

1.18    Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

1.19   Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

1.20  Την με αριθμ. 3/24-01-2018 Απόφαση της Αρχής με θέμα ««Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»  

 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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2.   ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 
         2.1. Το  αριθ. 6830/18-05-2018 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

2.2   Την με αριθ. πρωτ. 69142/27/06/2018 ΑΔΑ:6Κ4Κ465ΧΙ8-6Ρ1 Απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  . 

2.3Την αριθ. 26290/28-06-2018 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. 

2.4 Το αριθ. 15078/06-11-2018 ερώτημα επί των τεχνικών προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού  -Ξενοδοχειακού 

Εξοπλισμού προς το Υπουργείο Υγείας και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γ –Βιοιατρικης Τεχνολογίας. . 

2.5 Την αριθ.2636/15-02-2019 έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού  Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού με 

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 2018-ΣΑΕΠ30 της  Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες του Γ.Ν  Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα, από 

την 6η ΥΠΕ 

2.6 Την αριθ. 26/14-12-2018  Θ(23)  έγκριση προμήθειας ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με  

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ2018 –ΣΑΕΠ30  της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.7 Το αριθ. 13949/16-10-2017  έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά την σύνταξη των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού.  

2.8 Το αριθ. 9757/22-07-2019  έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας που τροποποιεί τις προδιαγραφές του (2.7) σχετικού 

εγγράφου. 

2.9 Την αριθ. 21/23-07-2019 θ(23) απόφαση του ΔΣ έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών 

προδιαγραφών . 

       2.10 Την Αριθ. Πρωτ.1057/30-07-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 64Ε246906Ω-9ΙΙ) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΣΕΤ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ   ΚΟΜΟΔΙΝΟ  ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ  με προϋπολογισμό 33.480,00€ με 

ΦΠΑ.  

Κριτήριο  ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)    υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών που απαρτίζουν το ΣΕΤ (παιδιατρική κλίνη 

στρώμα-κομοδίνο –τραπεζοτουαλέτα)  μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι ΠΔΕ 2018- ΣΑΕΠ 30 της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019  του Νοσοκομείου. 

                                                                       ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 12/08/2019 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία:12/08/2019 
Νοσοκομείου Ημέρα:  ΔΕΥΤΕΡΑ Νοσοκομείου Ημέρα:  ΔΕΥΤΕΡΑ  

 Ώρα: 11.00 π.μ.  Ώρα: 11.00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12
η
 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11:00 π.μ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2651366625 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)» 
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Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 

σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά στo 

αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι την 12
η
.08.2019 και ώρα 11 :00 

π.μ.  

Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα 

σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):     

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού : 

ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό Διακήρυξης:  57/19 

Ημερομηνία Διενέργειας: 12/08/2019. 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)  ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ  

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ  ΚΟΜΟΔΙΝΟ    ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ   ». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά 

προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3
 
Α της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς  του άρθρου 3
 
Β της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3
 
Γ της παρούσας. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το 
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δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω : 

1. το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  το οποίο αποτελεί  Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών 

φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει 

προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1 

και παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος Δ  

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών:  

 Μέρος  ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλεισμού (εκτός από το μέρος Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (Ποινικό μητρώο) 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα) 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (Πιστοποιητικό 

ΣΕΠΕ ή μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού) 

 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα (Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου) 

Γ: 1β) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να έχουν εκτελέσει προμήθειες συναφείς με την υπό ανάθεση προμήθεια από τουλάχιστον δύο 

δημόσιους οργανισμούς και φορείς τους οποίους προμήθευαν ή προμηθεύουν) & 

10) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει το συγκεκριμένο πεδίο μόνο εάν προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει το συγκεκριμένο πεδίο 

το οποίο αναφέρεται στα πιστοποιητικά των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. της παρούσας  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO). Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Το TEΥΔ υποβάλλουν :  

 κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του  

 ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. 
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Σημείωση: Η υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 

 (Ο οικονομικός φορέας για την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορεί να συμβουλεύεται τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 και 

23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε αντίστοιχα)  

Το ΤΕΥΔ διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), για τη 

διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 

αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 

 

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα όπως το ισχύον 

καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού ή πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης.  

3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται 

ότι ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 
Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα 

που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β. Στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά 

φυλλάδια, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς. Επιπλέον στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 

α) Το φύλλο συμμόρφωσης του παραρτήματος Γ΄της διακήρυξης  το οποίο  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και περιγράφονται στο κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. Το φύλλο συμμόρφωσης έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 

μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

β) Πιστοποιητικό από επίσημους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο & ISO 13485/12.  

γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16.1.2004) 

του Υ.Υ.Κ.Α όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σχετικά με την  ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων από πιστοποιημένο φορέα  και που είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει 

του Π.Δ 117/2004. 
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Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.  

Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται στο  ΣΕΤ (παιδιατρική κλίνη στρώμα-κομοδίνο –τραπεζοτουαλέτα) 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.  

Για το προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο 

τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο 

παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του 

παρατηρητηρίου. 

Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 120 ημέρες  από την επόμενη μέρα της 

διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί για την απόρριψη των 

προτάσεων αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του  Νοσοκομείου από την 

ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του Διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες 

προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνεται 

δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε 

διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο 

συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.   
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Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή (το Νοσοκομείο) ειδοποιεί τον προσφέροντα «προσωρινό 

μειοδότη» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για να υποβάλλει σε κλειστό φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 

επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). Να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.          

3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 

Ν.4412/2016). Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.            

4. Για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού. Ο χρόνος έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης να είναι μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

6. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαιώσεις καλής 

εξυπηρέτησης και συνεργασίας συμβάσεων αντίστοιχων προμηθειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τουλάχιστον δύο 

δημόσιων οργανισμών και φορέων κατά την τελευταία τριετία. 

7. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας προσκομίζουν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ISO σε ισχύ.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 

σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής στον 

ανάδοχο με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
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τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή 

το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 

έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας 

που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν 

οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των 

εγγυήσεων συμμετοχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

1.  Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι  (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 

106 του Ν. 4412/2016. 

2. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης – χρόνος παράδοσης των ειδών  ορίζεται  σε δυο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.    

3. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132  και 201 του Ν.4412/2016 και ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του 

Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 
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γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

Η παράδοση του ζητούμενου εξοπλισμού  θα γίνεται τμηματικά και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εντός εξήντα (60) 

εργάσιμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση του είδους θα γίνεται με 

ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12

ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως  αυτά προβλέπονται  στο άρθρο 200 

του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσει οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο  

και είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά 

την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων (Ν. 4605/2019 άρθρο 44 ως ισχύει σήμερα σε αντικατάσταση του έβδομου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 

του ν. 4013/2011 (Α΄204). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση 

παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 

 
ΑΡΘΡΟ 13

ο
: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 15

ο
: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν 

στο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

CPV 

ΣΕΤ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΣΤΡΩΜΑ 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ/ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 
         15 

27.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και 

33.480,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

33192130-2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)  ΣΕΤ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ       

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ     ΚΑΙ   ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  

1. Η κλίνη να είναι σύγχρονου σχεδιασμού ηλεκτρική και κατάλληλη για παιδιά, για νοσοκομειακή χρήση με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά.  

1. Η κλίνη θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής βαρέως τύπου βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

2. Να έχει επιφάνεια ύπνου 85 x 170 cm περίπου και μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις (με προσκρουστήρες και 

κάγκελα) 95 x 195 cm. 

3. Ασφαλές φορτίο λειτουργίας: 180kg.  

4. Η επιφάνεια τοποθέτησης του στρώματος θα είναι λεία και θα αποτελείται από 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, 

μηρών και ποδιών και θα έχει προσθαφαιρούμενα τμήματα από υλικό αντιμικροβιακής σύστασης 

(καλουπωτό πλαστικό ABS ή μεταλλικό από λαμαρίνα - όχι πλέγμα), που θα αποσπώνται εύκολα για πλύσιμο 

και απολύμανση.  

5. Τα προσθαφαιρούμενα τμήματα θα είναι επικαθήμενα εξωτερικά του σταθερού σκελετού, θα μπορούν να 

καθαριστούν και να απολυμανθούν με συνήθη απολυμαντικά και θα εξασφαλίζουν ασφάλεια – αποφυγή 

τραυματισμών και ευκολία στο στρώσιμο των κλινοσκεπασμάτων. 

6. Να εκτελεί με ανεξάρτητα μοτέρ κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι κινήσεις: 

1. Μεταβολή ύψους μεταξύ 40-80 cm περίπου.  

2. Μεταβολή γωνίας τμήματος πλάτης 0 – 70◦ τουλάχιστον.  

3. Μεταβολή γωνίας τμήματος μηρών 0 – 30◦ τουλάχιστον.  

7. Οι ηλεκτρικές κινήσεις να εκτελούνται μέσω ενσύρματου χειριστηρίου και επίσης να διαθέτει διακόπτη 

ασφαλείας για κλείδωμα των ηλεκτρικών κινήσεων από το Νοσηλευτικό προσωπικό.  

8. Επιπρόσθετα να διαθέτει ανάκληση ποδιών χειροκίνητα με μηχανισμό κρεμαγιέρας ή κατά προτίμηση 

πνευματικά. 

9. Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακίνησης προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται 

(auto regression), προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. Επιθυμητό μήκος 

ανοίγματος τουλάχιστον 10cm.  

10. Μετώπες κεφαλής – ποδιών ενιαίου τύπου από έγχρωμο καλουπωτό πλαστικό (όχι συγκολλημένη έγχρωμη 

φάσα). Οι μετώπες να διατίθενται σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις RAL και συνδυασμούς απόχρωσης 

προκειμένου το κρεβάτι να ταιριάζει χρωματικά με τον περιβάλλοντα χώρο και να είναι αισθητικά ευχάριστο 
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για τα παιδιά. Η βαφή να είναι από μάζα του υλικού και όχι επικάλυψη χρώματος προκειμένου να είναι 

ανθεκτικά στα χτυπήματα. Να κατατεθεί με την προσφορά χρωματολόγιο. 

11. Να διαθέτει πλαϊνά κιγκλιδώματα τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας κατάκλισης 

(τουλάχιστον τα ¾ της επιφάνειας). Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης και προσθαφαίρεσης. 

12. Να διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις RAL όπως οι μετώπες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού 

αποχρώσεων ανά κρεβάτι, δηλαδή διαφορετική απόχρωση ανά μετώπη και ανά κάγκελο. 

13. Να διαθέτει 4 τροχούς πλαστικούς διαμέτρου 125 έως 150 χιλιοστά με σύστημα κεντρικής πέδησης, ο ένας 

να γίνεται κατευθυντήριος. 

14. Να υπάρχει σε τουλάχιστον δυο (2) κρεβάτια ενσωματωμένη επέκταση του μήκους κατά 15 cm τουλάχιστον 

για πολύ ψηλά παιδιά. Κατά την επέκταση του μήκους εκτός από την μετώπη των ποδιών να προεκτείνεται 

και το τμήμα των ποδιών. 

15. Μία (1) τουλάχιστον κλίνη θα διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ζύγισης ασθενούς. 

16. Η κλίνη θα πρέπει να διαθέτει 4 οριζόντιους ελαστικούς προσκρουστήρες στις 4 γωνίες και επίσης 2 

κάθετους προσκρουστήρες τοίχου από την πλευρά της κεφαλής. 

17. Θα προσφερθεί με τα παρακάτω αξεσουάρ:  

1. Δυο θέσεις για στατώ ορού 

2. Ένα ανοξείδωτο στατώ ορού με τουλάχιστον 2 άγκιστρα 

3. Ράγα στήριξης και άγκιστρα με θέσεις λήψεως διαφόρων παρελκομένων. 

4. Διαγραμματοθήκη 

18. Το σύνολο του κρεβατιού να επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση για τον έλεγχο των λοιμώξεων με τα 

συνήθη υγρά καθαρισμού χωρίς αλλοιώσεις. 

 

2. Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση κάθε κλίνης στρώμα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Θα είναι κατάλληλο για χρήση με τις παραπάνω κλίνες (ασφάλεια ασθενούς, προσαρμογή στις κινήσεις 

κλίνης), σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.  

2. Θα είναι από latex με πάχος τουλάχιστον 12 εκ.  

3. Θα είναι βραδύκαυστο και κατάλληλο για παιδικές κλίνες σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

4. Θα έχει κάλυμμα με φερμουάρ: Αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιστατικό, αεροδιαπερατό, υψηλής αντοχής 

και βραδύκαυστο. Να περιγραφεί ο τρόπος απολύμανσης. 

 

3. Καθώς η ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας θα πρέπει να αποτελεί ενιαίο ομοιογενές σύνολο (για λόγους 

ομοιομορφίας, λειτουργικότητας και οικονομίας) με το κομοδίνο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην βασική 

σύνθεση κάθε κλίνης νοσοκομειακό τροχήλατο κομοδίνο με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα με τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Το κομοδίνο θα πρέπει να αποτελεί χρωματικά ενιαίο σύνολο με το κρεβάτι. Το χρώμα θα είναι επιλογή 

του Νοσοκομείου από διεθνή κωδικοποίηση RAL. Να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προσαρμόζεται στο πλάι και από τις δύο πλευρές τροχήλατη τραπεζοτουαλέτα η οποία να αποσπάται 

όταν χρειάζεται για την σίτιση του ασθενή χωρίς να μετακινείται το κομοδίνο.  

2. Το κομοδίνο θα πρέπει να διαθέτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεσο χώρο στον οποίο θα 

προσαρμόζεται η τραπεζοτουαλέτα όταν δεν χρησιμοποιείται προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων που 

θα βρίσκονται στην επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή της τραπεζοτουαλέτας σε 

αυτό.   

3. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να είναι μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά με εποξική βαφή. 
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4. Το κομοδίνο να διαθέτει συρτάρι και ντουλάπι. 

5. Το συρτάρι να διαθέτει προσθαφαιρούμενη πλαστική θήκη. 

6. Το ντουλάπι να διαθέτει πόρτα και ράφι. 

7. Οι άνω επιφάνειες του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό πολυμερές 

ομοιογενές υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και ανθεκτικό στη χάραξη, με υπερυψωμένο 

χείλος, τουλάχιστον στις 3 πλευρές. Οι προσόψεις του κομοδίνου να είναι επίσης από το ίδιο υλικό, με 

έγχρωμη διακοσμητική φάσα και αντιτραυματικές χειρολαβές. 

8. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να εδράζονται σε διπλούς πλαστικούς τροχούς διαμέτρου 

τουλάχιστον Φ50 χιλ, με φρένο σταθεροποίησης.  

9. Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι περίπου 45 x 45 x 80-90 εκ. 

10. Οι διαστάσεις της επιφάνειας του τραπεζιού να είναι περίπου 60 x 35 εκ. 

11. Η τραπεζοτουαλέτα να ρυθμίζεται καθ’ ύψος, μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης (τύπου 

button, όχι βίδα) και να έχει εύρος περίπου 25-30 εκ, και να διαθέτει πνευματικό μηχανισμό 

υποβοήθησης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedicalgrade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

2. Η κλίνη και το στρώμα να είναι σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα για ηλεκτρικές παιδικές κλίνες 

(ηλεκτρική ασφάλεια ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, αποφυγή παγίδευσης ασθενούς, αποφυγή επικίνδυνων 

χημικών, προστασία από πυρκαγιά κλπ). 

3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 13485/12 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και 

να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων σετ κρεβάτι στρώμα /τραπεζοτουαλέτα.  

5. Οι αναγραφόμενες απλές αριθμητικές τιμές χωρίς περιορισμούς (όπως τουλάχιστον, ≥ κλπ) των επιμέρους 

χαρακτηριστικών  της βασικής σύνθεσης του συστήματος είναι οι επιθυμητές με απόκλιση πέντε στα εκατό (±5%).   

6. Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την τεχνική αξιολόγηση θα αποδεχτούν εγγράφως την υποχρέωση, σε συνεργασία 

και συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν (εάν τους ζητηθεί) για επίδειξη τα μηχανήματα 

τους σε κοινό χώρο του Νοσοκομείου και για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού  και 

του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, θα υποστηρίξει και θα συντηρήσει το μηχάνημα. 

7. Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των 

χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος. 

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία 

ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον τρία 

(3) χρόνια από την παραλαβή του.  

10. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του 

εξοπλισμού  - συσκευής, προερχομένη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα 

ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων.  

11. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συµµόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους γενικούς όρους, µε αντίστοιχες παραποµπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του 
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κατασκευαστικού οίκου για τεκµηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκµηρίωση θα θεωρούνται ως 

ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

«ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

             ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ   ΠΙΝΑΚΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 

                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Η κλίνη να είναι σύγχρονου σχεδιασμού ηλεκτρική και 
κατάλληλη για παιδιά, για νοσοκομειακή χρήση με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά.  

   

 1. Η κλίνη θα πρέπει να είναι μεταλλικής 
κατασκευής βαρέως τύπου βαμμένη με 
ηλεκτροστατική βαφή. 

   

 2. Να έχει επιφάνεια ύπνου 85 x 170 cm περίπου 
και μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις (με 
προσκρουστήρες και κάγκελα) 95 x 195 cm. 

   

 3. Ασφαλές φορτίο λειτουργίας: 180kg.     

 4. Η επιφάνεια τοποθέτησης του στρώματος θα 
είναι λεία και θα αποτελείται από 4 τμήματα: 
πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών και θα έχει 
προσθαφαιρούμενα τμήματα από υλικό 
αντιμικροβιακής σύστασης (καλουπωτό πλαστικό 
ABS ή μεταλλικό από λαμαρίνα - όχι πλέγμα), που 
θα αποσπώνται εύκολα για πλύσιμο και 
απολύμανση.  

   

 5. Τα προσθαφαιρούμενα τμήματα θα είναι 
επικαθήμενα εξωτερικά του σταθερού σκελετού, 
θα μπορούν να καθαριστούν και να 
απολυμανθούν με συνήθη απολυμαντικά και θα 
εξασφαλίζουν ασφάλεια – αποφυγή 
τραυματισμών και ευκολία στο στρώσιμο των 
κλινοσκεπασμάτων. 

   

 6. Να εκτελεί με ανεξάρτητα μοτέρ κατ’ ελάχιστον 
τις κάτωθι κινήσεις: 

   

 1. Μεταβολή ύψους μεταξύ 40 – 80 cm 
περίπου.  

   

 2. Μεταβολή γωνίας τμήματος πλάτης 0 – 
70◦ τουλάχιστον.  

   

 3. Μεταβολή γωνίας τμήματος μηρών 0 – 
30◦ τουλάχιστον.  

   

 7. Οι ηλεκτρικές κινήσεις να εκτελούνται μέσω 
ενσύρματου χειριστηρίου και επίσης να διαθέτει 
διακόπτη ασφαλείας για κλείδωμα των 
ηλεκτρικών κινήσεων από το Νοσηλευτικό 
προσωπικό.  

   

 8. Επιπρόσθετα να διαθέτει ανάκληση ποδιών 
χειροκίνητα με μηχανισμό κρεμαγιέρας ή κατά 
προτίμηση πνευματικά. 

   

 9. Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη 
λειτουργία μετακίνησης προς τα πίσω καθώς 
ανασηκώνεται (auto regression), προς αποφυγή 
των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. 
Επιθυμητό μήκος ανοίγματος τουλάχιστον 10cm.  

   

 10. Μετώπες κεφαλής – ποδιών ενιαίου τύπου από 
έγχρωμο καλουπωτό πλαστικό (όχι 
συγκολλημένη έγχρωμη φάσα). Οι μετώπες να 
διατίθενται σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις 
RAL και συνδυασμούς απόχρωσης προκειμένου 
το κρεβάτι να ταιριάζει χρωματικά με τον 
περιβάλλοντα χώρο και να είναι αισθητικά 
ευχάριστο για τα παιδιά. Η βαφή να είναι από 
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μάζα του υλικού και όχι επικάλυψη χρώματος 
προκειμένου να είναι ανθεκτικά στα χτυπήματα. 
Να κατατεθεί με την προσφορά χρωματολόγιο. 

 11. Να διαθέτει πλαϊνά κιγκλιδώματα τα οποία να 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας 
κατάκλισης (τουλάχιστον τα ¾ της επιφάνειας). 
Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης 
και προσθαφαίρεσης. 

   

 12. Να διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις RAL όπως 
οι μετώπες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
συνδυασμού αποχρώσεων ανά κρεβάτι, δηλαδή 
διαφορετική απόχρωση ανά μετώπη και ανά 
κάγκελο. 

   

 13. Να διαθέτει 4 τροχούς πλαστικούς διαμέτρου 125 
έως 150 χιλιοστά με σύστημα κεντρικής πέδησης, 
ο ένας να γίνεται κατευθυντήριος. 

   

 14. Να υπάρχει σε τουλάχιστον δυο (2) κρεβάτια 
ενσωματωμένη επέκταση του μήκους κατά 15 cm 
τουλάχιστον για πολύ ψηλά παιδιά. Κατά την 
επέκταση του μήκους εκτός από την μετώπη των 
ποδιών να προεκτείνεται και το τμήμα των 
ποδιών. 

   

 15. Μία (1) τουλάχιστον κλίνη θα διαθέτει 
ενσωματωμένο μηχανισμό ζύγισης ασθενούς. 

   

 16. Η κλίνη θα πρέπει να διαθέτει 4 οριζόντιους 
ελαστικούς προσκρουστήρες στις 4 γωνίες και 
επίσης 2 κάθετους προσκρουστήρες τοίχου από 
την πλευρά της κεφαλής. 

   

 17. Θα προσφερθεί με τα παρακάτω αξεσουάρ:     

 1. Δυο θέσεις για στατώ ορού    

 2. Ένα ανοξείδωτο στατώ ορού με 
τουλάχιστον 2 άγκιστρα 

   

 3. Ράγα στήριξης και άγκιστρα με θέσεις 
λήψεως διαφόρων παρελκομένων. 

   

 4. Διαγραμματοθήκη    

 18. Το σύνολο του κρεβατιού να επιδέχεται 
καθαρισμό και απολύμανση για τον έλεγχο των 
λοιμώξεων με τα συνήθη υγρά καθαρισμού χωρίς 
αλλοιώσεις. 

   

2 Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση κάθε κλίνης 
στρώμα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

   

 1. Θα είναι κατάλληλο για χρήση με τις παραπάνω 
κλίνες (ασφάλεια ασθενούς, προσαρμογή στις 
κινήσεις κλίνης), σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή.  

   

 2. Θα είναι από latex με πάχος τουλάχιστον 12 εκ.     

 3. Θα είναι βραδύκαυστο και κατάλληλο για 
παιδικές κλίνες σύμφωνα με τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

   

 4. Θα έχει κάλυμμα με φερμουάρ: Αδιάβροχο, 
αντιμικροβιακό, αντιστατικό, αεροδιαπερατό, 
υψηλής αντοχής και βραδύκαυστο. Να 
περιγραφεί ο τρόπος απολύμανσης. 

   

3 Καθώς η ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας θα πρέπει να 
αποτελεί ενιαίο ομοιογενές σύνολο (για λόγους 
ομοιομορφίας, λειτουργικότητας και οικονομίας) με το 
κομοδίνο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην βασική 
σύνθεση κάθε κλίνης νοσοκομειακό τροχήλατο κομοδίνο 
με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα με τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

   

 1. Το κομοδίνο θα πρέπει να αποτελεί χρωματικά 
ενιαίο σύνολο με το κρεβάτι. Το χρώμα θα είναι 
επιλογή του Νοσοκομείου από διεθνή 
κωδικοποίηση RAL. Να είναι σχεδιασμένο με 
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τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στο πλάι 
και από τις δύο πλευρές τροχήλατη 
τραπεζοτουαλέτα η οποία να αποσπάται όταν 
χρειάζεται για την σίτιση του ασθενή χωρίς να 
μετακινείται το κομοδίνο.  

 2. Το κομοδίνο θα πρέπει να διαθέτει διπλό καπάκι 
με κενό ενδιάμεσο χώρο στον οποίο θα 
προσαρμόζεται η τραπεζοτουαλέτα όταν δεν 
χρησιμοποιείται προς αποφυγή πτώσης 
αντικειμένων που θα βρίσκονται στην επάνω 
επιφάνεια του κομοδίνου κατά την προσαρμογή 
της τραπεζοτουαλέτας σε αυτό.   

   

 3. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να είναι 
μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά με εποξική 
βαφή. 

   

 4. Το κομοδίνο να διαθέτει συρτάρι και ντουλάπι.    

 5. Το συρτάρι να διαθέτει προσθαφαιρούμενη 
πλαστική θήκη. 

   

 6. Το ντουλάπι να διαθέτει πόρτα και ράφι.    

 7. Οι άνω επιφάνειες του κομοδίνου και της 
τραπεζοτουαλέτας να είναι από καλουπωτό 
πολυμερές ομοιογενές υλικό κατάλληλο για 
νοσοκομειακή χρήση και ανθεκτικό στη χάραξη, 
με υπερυψωμένο χείλος, τουλάχιστον στις 3 
πλευρές. Οι προσόψεις του κομοδίνου να είναι 
επίσης από το ίδιο υλικό, με έγχρωμη 
διακοσμητική φάσα και αντιτραυματικές 
χειρολαβές. 

   

 8. Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να 
εδράζονται σε διπλούς πλαστικούς τροχούς 
διαμέτρου τουλάχιστον Φ50 χιλ, με φρένο 
σταθεροποίησης.  

   

 9. Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι περίπου 45 
x 45 x 80-90 εκ. 

   

 10. Οι διαστάσεις της επιφάνειας του τραπεζιού να 
είναι περίπου 60 x 35 εκ. 

   

 11. Η τραπεζοτουαλέτα να ρυθμίζεται καθ’ ύψος, 
μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης 
(τύπου button, όχι βίδα) και να έχει εύρος 
περίπου 25-30 εκ, και να διαθέτει πνευματικό 
μηχανισμό υποβοήθησης. 

   

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

 1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να 
πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Μedicalgrade). Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

   

 2. Η κλίνη και το στρώμα να είναι σύμφωνα με τα 
διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα για ηλεκτρικές 
παιδικές κλίνες (ηλεκτρική ασφάλεια ιατρικού 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, αποφυγή παγίδευσης 
ασθενούς, αποφυγή επικίνδυνων χημικών, 
προστασία από πυρκαγιά κλπ). 

   

 3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 
9001/08, ISO 13485/12 (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να 
πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να 
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222001] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [[Λεωφόρος Μακρυγιάννη 1/Ιωάννινα/45001] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ] 

- Τηλέφωνο: [2651366625] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gni-hatzikosta.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV33192130-2): 

[ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 57/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   15  ΣΕΤ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - 

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΟΜΟΔΙΝΩΝ      ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [                                                                                          ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [57/19] 

 

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

ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 

και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
5
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
6
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 

V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 

φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 

παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με 

το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 

μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

7
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
· 

2. δωροδοκία
9,10

· 

3. απάτη
11

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
12

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
13

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
15

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
16

 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-

ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
18

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
19

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
20

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
21

, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
23

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου
24

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
25

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
26

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 

ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
27

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνί

ες 

παραλήπτες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
28

 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 

τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
29

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
30

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

                                                           
1

 

 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 

τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια 

ευρώ. 

4
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
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Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

7
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

14
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 

άλλες διατάξεις.". 

15
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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18

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

21
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

26
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

27
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

28
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

29
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

30
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 


