
 

 

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 43/20 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (CPV  35111400-9, ΚΑΕ 1439, CPV 50000000-5 ΚΑΙ CPV 45233292-0 ΚΑΕ 0887), 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  CPV  35111400-9 ,CPV 50000000-5 ,  CPV 45233292-0 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ.   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

25.420,00 € συμπερ. του ΦΠΑ 

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

Τ.Κ 45445    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τετάρτη  08.07.2020 Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

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. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 Ιωάννινα,  25.06.2020 

Αριθ. Πρωτ. :  9617 

             

Τμήμα       :      Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -Γρα φεί ο 

Προμ ηθειών     
 

 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορίες : Σ.Γκορίτσα – Β. Παύλου 

Τηλέφωνο : 2651366625 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr  
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.(Για συμβάσεις άνω των 20.000 χωρίς 

ΦΠΑ) 

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   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) 
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1.16     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». 

1.18    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.)»,  

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

χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας». 

 

2.   Τις αποφάσεις: 

2.1. Την αριθμ. 11/18.05.2020 (Θ.12) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου (AΔΑ:97ΔΠ46906Ω-ΑΛΦ, ΑΔΑΜ: 

20REQ006892687 ) 

2.2. Την αριθμ. Πρωτ. 983/15.06.2020 , 984/15.06.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΨΩΦΔ46906Ω-ΔΡ5,  ΑΔΑΜ:20REQ006892887) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ με προϋπολογισμό 25.420,00€  με ΦΠΑ, για 

χρονικό διάστημα ένα  (1) έτος.  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).   

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 08.07.2020 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 08.07.2020 
Νοσοκομείου Ημέρα:  ΤΕΤΑΡΤΗ Νοσοκομείου Ημέρα:  ΤΕΤΑΡΤΗ 

 Ώρα: 10.00 π.μ.  Ώρα: 10.00 π.μ. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η  Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει της αριθμ. 

11/18-05-2020 (Θ12) απόφασης Δ.Σ . 

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

γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, καθώς οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμένουν κλειστοί, 

δεν υπάρχει δυνατότητα απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου. Όποιος συμμετέχων επιθυμεί την 

επιβεβαίωση της παραλαβής της προσφοράς του, μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μέσω 

τηλεφώνου ή email, με το γραφείο Προμηθειών. 

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.  

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
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– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)» 

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» - «ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» 

 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του 

Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.1 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 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

προσφορά στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι 

την 

 8η .07.2020 και ώρα 10 :00 π.μ.  

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα 

(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), 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:  43/2020 

Ημερομηνία Διενέργειας: 08.07.2020 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» 

 

 

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: 
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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 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 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

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. 

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 την στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ. 

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

οικονομικός φορέας.  

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλεισμού 

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 

 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλότητα (1)-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ  

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 (1β) Κυριότερες υπηρεσίες - Ο προμηθευτής θα έχει εμπειρία σε τρία τουλάχιστον 

έργα κατασκευής ή αναβάθμισης ή και συντήρησης κατά την τελευταία πενταετία, 

σε εγκαταστάσεις παρόμοιου μεγέθους με αυτές του νοσοκομείου, η οποία θα 

αποδεικνύεται μέσω βεβαιώσεων.  
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 (2)Λίστα προσωπικού - Ο προμηθευτής θα καταθέσει λίστα του προσωπικού που 

θα χρησιμοποιήσει στο εν λόγω έργο.  

 (6) Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων –: 

Αναφορά για τις απαραίτητες από το Νόμο άδειες που θα απαρτίζουν το δηλωθέν  

προσωπικό του συμμετέχοντα . 

 (10) Υπεργολαβία  (Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει με υπεργολάβο). 

 

 Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

 

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. 

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr  

 

 

Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 

Αvτίγραφο, τα ζητούμενα από το  Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» - «ΚΑΤΟΨΕΙΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»  

Θα κατατεθεί υποχρεωτικά ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με πλήρη αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις 

ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, που θα διευκολύνουν την σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών. 

Επίσης θα αναφέρονται τα πιστοποιητικά ποιότητας των  προσφερομένων υλικών (ISO 900x, σήμα CE, κλπ) 

ώστε να εκτιμηθούν από την  Επιτροπή του διαγωνισμού. 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα 

(1) Αvτίγραφο, τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ και θα 

περιλαμβάνει: 

 

1. Το κόστος προμήθειας των υλικών για την αναβάθμιση του συστήματος πυρανίχνευσης το 

οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 13.650,00€ πλέον ΦΠΑ. 

2. Το κόστος για τις υπηρεσίες εγκατάστασης των παραπάνω, στο οποίο περιλαμβάνεται και η 

πρώτη εξαμηνιαία συντήρηση του συνόλου του αναβαθμισμένου συστήματος πυρανίχνευσης, 

το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.050,00€ πλέον ΦΠΑ. 

3. Το κόστος της δεύτερης εξαμηνιαίας συντήρησης του αναβαθμισμένου συστήματος 

πυρανίχνευσης το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς προμήθεια υλικά για την αναβάθμιση του συστήματος 

πυρανίχνευσης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες εγκατάστασης και της δεύτερης εξαμηνιαίας συντήρησης 

του αναβαθμισμένου συστήματος πυρανίχνευσης  χωρίς και με ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί σε 

ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.  

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.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές 

προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης «ποσότητας» του ζητούμενου από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της 

διακήρυξης. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.  

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, 

τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 

Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: 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 5ο: 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 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

   

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η.07.2020 και ώρα 10:00 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.   

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

      Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός 

δέκα (10) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 θα πρέπει να κατατεθεί σε 

κλειστό φάκελο: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με χρόνο έκδοσης έως 3 μήνες πριν την υποβολή τους. Η υποχρέωση 
αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τους 
διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ., 
(προς απόδειξη του ΤΕΥΔ -Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού - Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες)    
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2.Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι κατά 

την  ημερομηνία  της άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  τους που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, (πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς). 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. Στην εν λόγω δήλωση θα πρέπει 

να δηλώνεται ότι: «δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους». Ο χρόνος έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης να είναι μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών(προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι 

αποκλεισμού Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα) 

4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς.  (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα – 1.)  
 

 
5.Κατάλογο κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία σε τρία 

τουλάχιστον έργα κατασκευής ή αναβάθμισης ή και συντήρησης , σε εγκαταστάσεις παρόμοιου μεγέθους 

με αυτές του νοσοκομείου, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω βεβαιώσεων (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος 

ΙV. Kριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – 1β.) 

 

6. Λίστα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας στο έργο (προς απόδειξη του 

ΤΕΥΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – 2.) 

 

7. Οι απαραίτητες από τον νόμο άδειες του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας 

στο έργο. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

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

επιτροπής στον προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη 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. 4412/2016.   
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ΑΡΘΡΟ 9ο: 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 (αποζημίωσης) 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 από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: 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. 

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 

βάση τιμής. 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. 

 

                 Η ισχύς της σύμβασης για την  παράδοση του συστήματος πυρανίχνευσης( Α΄και β΄ΦΑΣΗ)  και 
η θέση του σε λειτουργία θα γίνει σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή του 
συστήματος πλήρως εγκατεστημένου όπως (αναφέρεται στο παράρτημα Γ’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
θα γίνει σε δέκα μέρες μετά το πέρας εγκατάστασης και αφού διενεργηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές 
από τον προμηθευτή ώστε το σύστημα να λειτουργεί απρόσκοπτα. 
                 Η ισχύς της σύμβασης για το κόστος της δεύτερης συντήρησης του αναβαθμισμένου 
συστήματος πυρανίχνευσης θα εξαμηνιαίας  διάρκειας και θα  ξεκινήσει το 2021. 
 

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

και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

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

του Ν.4412/16: 

α. οι ζητούμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το 
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει 
τεθεί στην διακήρυξη.                                                                               
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν, 

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. 

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. 
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 ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

   

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 219, 220 και 221 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε 

χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη 

τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 

Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016[1] 

γ) 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 επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και 

την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: 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 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

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

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: 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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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [45500] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ] 

- Τηλέφωνο: [2651080625] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.goritsa@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 (“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” (CPV  35111400-9 ,CPV 50000000-5 ,  CPV 45233292-0 ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………..…] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[43/20] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

20PROC006920670 2020-06-25
ΑΔΑ: ΩΝΕ746906Ω-ΒΓΑ



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

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

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης 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: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

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 ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

[....……] 
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ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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): [……][……][……] 

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 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

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 V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

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

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 

μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 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. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 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.  

ix
 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). 

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

“διαφθορά”. 
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xi
 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). 

xii
 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. 

xiii
 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. 

xiv
 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”. 

xv
 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.". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  
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xxi

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

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

που λήφθηκαν.  

xxii
 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).  

xxiii
 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  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 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. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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xxxvii

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 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.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 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.  
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                       Γ΄ «ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» - «ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» 

 Α) ΥΛΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Θα γίνει αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος διευθυσνιοδοτούμενης πυρανίχνευσης του 

νοσοκομείου. Το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από έναν κεντρικό πίνακα (Cerberus® 

CS1140 Fire detection system - Algorex), δύο περιφερειακούς επαναληπτικούς πίνακες και έντεκα (11) 

ζώνες πυρανίχνευσης κλειστού βρόχου. Οι ζώνες περιλαμβάνουν διάφορες συσκευές όπως πυρανιχνευτές 

καπνού, συνδυασμένου τύπου, θερμοδιαφορικούς, θερμικού ορίου, κομβία, συσκευές εισόδου και εξόδου, 

φαροσειρήνες, ένα σύστημα δέσμης (beam), φωτεινούς επαναλήπτες, βάσεις οροφής ανιχνευτών, 

επεκτάσεις βάσεων, ανιχνευτές αεραγωγών, κ.α. Όλες οι συσκευές είναι ενσύρματες και συνδέονται σε 

σειρά με καλώδιο 2x1.5mm² (ως επί το πλείστον).  Επιπλέον, είναι εγκατεστημένο και σύστημα 

τροφοδότησης 24V των φαροσειρήνων, αποτελούμενο από πέντε τροφοδοτικά (κάθε ένα από τα οποία 

διαθέτει δύο συσσωρευτές μολύβδου 12V – 7.2Ah) και τις απαραίτητες καλωδιώσεις αυτών. Η τοπολογία 

του συστήματος πυρανίχνευσης δίνεται αναλυτικά σε σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων του 

νοσοκομείου (8 επίπεδα) στο παράρτημα Α. 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει: 

 α) την αντικατάσταση του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, με νέο επίσης διευθυνσιοδοτούμενο, 

συμβατό με τις υπάρχουσες συσκευές των ζωνών πυρανίχνευσης και την παραμετροποίηση και τον 

προγραμματισμό αυτού, πλήρη έτοιμο για λειτουργία. 

β) την αντικατάσταση των δύο παλαιών επαναληπτικών πινάκων με δύο νέους πλήρεις έτοιμους για 

λειτουργία, συμβατούς με τον νέο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης και τις υπάρχουσες συσκευές των ζωνών 

πυρανίχνευσης,  και 

 γ) την αντικατάσταση όλων των περιφερειακών συσκευών της ζώνης Νο 10 με νέες συμβατές με τον 

νέο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, πλήρεις έτοιμες για λειτουργία. Οι συσκευές που θα αποξηλωθούν θα 

παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία σε χώρο που θα υποδείξει για να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά 

των υπόλοιπων ζωνών. 

Θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις. Όλες οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις ασθενών και 

ισχυρών ρευμάτων του συστήματος πυρανίχνευσης αποτελούν μέρος της εργασίας του προμηθευτή και θα 

γίνουν με την αποκλειστική του ευθύνη. Όπου απαιτηθεί αυτές θα τροποποιηθούν ή/και θα επεκταθούν με 

ευθύνη του προμηθευτή. Ο παλαιός κεντρικός πίνακας και οι δύο παλιοί επαναληπτικοί πίνακες θα 

απομακρυνθούν με ευθύνη του προμηθευτή, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος για την ανακύκλωσή τους. 

Ενδεικτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που κατ’ ελάχιστο απαιτούνται δίνονται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις του προμηθευτή εξαντλούνται μόνο στην προμήθεια και 

εγκατάσταση των εν λόγω υλικών. 

Πίνακας Α. Περιγραφή απαιτούμενων υλικών  

A/

A 

Περιγραφή απαιτούμενων υλικών - υπηρεσιών Πο

σ. 

1 Πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος δικτυακός με δυνατότητα υποστήριξης 1512 

στοιχείων, συμβατός και με τις υπάρχουσες συσκευές πυρανίχνευσης 

1 

2 Κάρτα υποστήριξης διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών σειράς Algorex με 4 βρόχους 3 
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3 Άδεια χρήσης λογισμικού Cerberus Remote-Android-Bacnet 1 

4 Μπαταρία μολύβδου 12V 17Ah 2 

5 Πυρανιχνευτής Διευθυνσιοδοτούμενος ανίχνευσης καπνού με ενσωματωμένο απομονωτή 

βραχυκυκλώματος  

5 

6 Πυρανιχνευτής  Διευθυνσιοδοτούμενος ανίχνευσης συνδυασμένου τύπου καπνού και 

θερμοδιαφορικός με ενσωματωμένο απομονωτή βραχυκυκλώματος 

91 

7 Βάση διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή 96 

8 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα 1 εισόδου και 1 εξόδου με ενσωματωμένο απομονωτή 

βραχυκυκλώματος 

17 

9 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα 1 εισόδου με ενσωματωμένο απομονωτή βραχυκυκλώματος 1 

10 Κυτίο εγκατάστασης διευθυνσιοδοτούμενων μονάδων 18 

11 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα κομβίου με ενσωματωμένο απομονωτή βραχυκυκλώματος  8 

12 Κυτίο εγκατάστασης κομβίου κόκκινου χρώματος 8 

13 Επαναληπτικός πίνακας ορόφου με βασικούς χειρισμούς 2 

 

Πίνακας Β. Περιγραφή υπηρεσιών αναβάθμισης και εγκατάστασης  

1 Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα και εγκατάσταση νέου πίνακα με προγραμματισμό των 

υφιστάμενων συσκευών 

1 

2 Αποξήλωση υφιστάμενων περιφερειακών συσκευών βρόγχου 10 και εγκατάσταση νέων 

συσκευών με προγραμματισμό στον νέο πίνακα πυρανίχνευσης 

1 

* Όλα τα υλικά που αναφέρονται στον πίνακα Α θα είναι συμβατά με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης που 

περιγράφεται στο α/α 1. 
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Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Ο εξοπλισμός στον οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες συντήρησης, μετά την αναβάθμιση, είναι ο 

κάτωθι: 

 

Κωδικός Τύπος Description Περιγραφή Τεμ. 

BPZ:4790000001 DO 1131A Optical smoke 

detector AlgoRex 

DO1131A 

DO1131A Ανιχνευτής 

καπνού φωτοηλεκτρονικός 

addressable, κανονικής 

ευαισθησίας για 

τοποθέτηση σε ορoφή ή 

ψευδοροφή 

156 

BPZ:4790130001 DOT1131A Neural smoke 

detector AlgoRex 

DOT1131A 

DOT1131A 

Συνδυασμένος ανιχνευτής 

addressable, κανονικής 

ευαισθησίας για 

τοποθέτηση σε ορoφή ή 

ψευδοροφή 

428 

BPZ:4789910001 

 

DT1131A Thermal and limit 

detector AlgoRex 

DT1131A 

DT1131A 

Θερμοδιαφορικός και ορίου 

ανιχνευτής addressable για 

τοποθέτηση σε ορoφή ή 

ψευδοροφή 

48 

BPZ:5004870001 

 

DT1132A Heat limit detector 

AlgoRex DT1132A 

DT1132A Ανιχνευτής 

θερμικού ορίου addressable 

για τοποθέτηση σε ορoφή ή 

ψευδοροφή 

12 

BPZ:5225750001 DC1134-AA Output module 

DC1134-AA 

DC1134-AA 

Διευθυνσιοδοτούμενη 

μονάδα μίας 

προγραμματιζόμενης 

εξόδου με ενσωματωμένο 

απομονωτή 

58 

A5Q00005579 DMA1131 Switching unit 

DMA1131 

DMA1131 Στοιχείο 

Addressable υαλόφρακτο 

κομβίου διπλής ενέργειας 

63 

BPZ:5081200001 

 

DCA1192A Circuit unit for 

conventional line 

DCA1192A 

DCA1192A Μονάδα 

κυκλώματος συμβατικής 

ζώνης 

1 
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BPZ:4942920001 

 

DLA1191A 

 

Linear smoke 

detector unit DLA1191A 

DLA1191A Μοναδα 

γραμμικού ανιχνευτή 

καπνού 

1 

   Διάφορα : Σειρήνες, 

φάροι, φαροσειρήνες κλπ 

30 

   Όλα τα νέα υλικά που 

θα εγκατασταθούν με την 

αναβάθμιση του 

συστήματος (πίνακες, 

πυρανιχνευτές, modules, 

επαναληπτικοί πίνακες, 

κτλ.) 

1 

     

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Κάθε άλλος εξοπλισμός που έχει τοποθετηθεί σε τυχόν μικρό-επεκτάσεις του υπάρχοντος 

συστήματος και δεν αναφέρεται ανωτέρω καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.  

 

Β.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  

 

Β.1.1 Προληπτική Συντήρηση 

Η προληπτική συντήρηση του ως άνω περιγραφόμενου συστήματος θα παρέχεται εκ μέρους του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις ώρες από 08:00 έως 16:00. Η 

συχνότητα συντήρησης είναι η κάτωθι: Σύστημα Διευθυνσιοδοτουμενης Πυρανίχνευσης (FIRE 

ADDRESSABLE SYSTEM): 2 φορές τον χρόνο προληπτική συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του 

συστήματος. Η πρώτη θα γίνει με την παράδοση σε λειτουργία του αναβαθμισμένου συστήματος και η 

δεύτερη εντός έξι μηνών από την πρώτη. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της προληπτικής συντήρησης 

θα ορίζεται από κοινού με τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Επιπλέον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει την εποπτεία του 

συνόλου του συστήματος εξ αποστάσεως με την χρήση κατάλληλου λογισμικού και modem ώστε να 

μπορεί να παρεμβαίνει στο σύστημα σε περίπτωση βλάβης ή ενεργοποίησης και σε ημέρες που δεν θα 

εκτελείται η προληπτική συντήρηση. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ελάχιστες εργασίες και ενέργειες που πρέπει να εκτελεί ο 

συντηρητής κατά την προληπτική συντήρηση. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

- αποσύνδεση και καθαρισμός πυρανιχνευτών όπου απαιτείται 

- δοκιμή σωστής λειτουργίας πυρανιχνευτών (δοκιμαστική ενεργοποίηση με τη χρήση tester) 

- έλεγχος στήριξης 

- έλεγχος λειτουργίας κεντρικής μονάδας χειρισμών και περιφερειακών μονάδων χειρισμών 

- έλεγχος καλωδιώσεων 

- έλεγχος κατάστασης των συσσωρευτών της κεντρικής μονάδας  

- έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών των σειρήνων 

- δειγματοληπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας σειρήνων αναγγελίας φωτιάς 

- δειγματοληπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας κομβίων αναγγελίας φωτιάς 

- δειγματοληπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας των φωτεινών επαναληπτών 

- τηλεφωνική υποστήριξη 

- απομακρυσμένη επιτήρηση 

- εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού του πελάτη, Αναβαθμίσεις λειτουργικών 

 

 

Β.1.2 Επανορθωτική Συντήρηση 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προβαίνει σε έναρξη εργασιών για διάγνωση της βλάβης, εντός 24 ωρών, με την 

προϋπόθεση ότι η κλήση έχει δοθεί τηλεφωνικώς ή με fax (Β.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στη συνέχεια, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για το κόστος των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την 

αποκατάστασή της. Μετά την έγγραφη αποδοχή εκ μέρους του Νοσοκομείου του κόστους των 

ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να 

προβαίνει στην αποκατάσταση αυτής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Β.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Θέμα: Ανακοίνωση Δυσλειτουργίας - Βλάβης 

Από / From : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν.Ι  «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

Προς / To :  

Υπόψη / Attention :  

Τηλ. / Phone :  

FAX :  

Σελίδες / Num. of Pages :  

Αριθμός σύμβασης :  

 
 

Περιγραφή Δυσλειτουργίας / Βλάβης 
Πρόσθετες ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί 
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Παρατηρήσεις :  
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Γ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει επισκεφθεί το χώρο του νοσοκομείου και να λάβει γνώση των 
συνθηκών. Για την απόδειξη της παραπάνω απαίτησης θα προσκομίσει βεβαίωση από την τεχνική 
υπηρεσία του νοσοκομείου. 
 
2. Ο προμηθευτής θα έχει εμπειρία σε τρία τουλάχιστον έργα κατασκευής ή αναβάθμισης ή και 
συντήρησης κατά την τελευταία πενταετία, σε εγκαταστάσεις παρόμοιου μεγέθους με αυτές του 
νοσοκομείου, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω βεβαιώσεων. 
 
3. Κάθε είδους παρέμβαση στις εγκαταστάσεις, που θα απαιτούν διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού, θα 
γίνεται σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.  
 
4. Η παράδοση του συστήματος πυρανίχνευσης και η θέση του σε λειτουργία θα γίνει σε τρεις (3) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή του συστήματος πλήρως εγκατεστημένου όπως 
(αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους) θα γίνει σε δέκα μέρες μετά το πέρας εγκατάστασης και 
αφού διενεργηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές από τον προμηθευτή ώστε το σύστημα να λειτουργεί 
απρόσκοπτα. 
 

5. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τον κατασκευαστή του συστήματος για την 

εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση και συντήρηση.  

 

6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την άδεια χρήσης του λογισμικού του συστήματος που θα 

εγκαταστήσει, η οποία θα αποδεικνύεται βάσει τιμολογίου αγοράς. 

 
7. Με την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας και θα 
παραδοθεί σχετικό έντυπο (Φύλλο Ελέγχου Λειτουργίας) με τις αρχικές τιμές όλων των παραμέτρων 
λειτουργίας του συστήματος. 
 
8. Θα γίνει σύντομη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού (κατ' ελάχιστον 5 ώρες) και θα δοθούν οδηγίες 
για τις ανάγκες συντήρησης του συστήματος και τους περιοδικούς ελέγχους που απαιτούνται για την 
σωστή συντήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Επίσης ο προμηθευτής θα παραδώσει τεχνικά 
φυλλάδια και οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά και Αγγλικά (σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη 
μορφή και σε έντυπη μορφή – hardcopy). 
 
9. Το πλήρως εγκατεστημένο σύστημα  θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. Επίσης θα 
υπάρχει γραπτή δήλωση του κατασκευαστή για την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και διάθεσης 
αναλώσιμων και ανταλλακτικών για τουλάχιστον μια 10ετία από την ημερομηνία παράδοσης σε 
λειτουργία. 
 
10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τις βλάβες των νέων υλικών που θα 
εγκαταστήσει σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης με εξειδικευμένο προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και των μεταφορικών εντός ή εκτός του νοσοκομείου. 
 
11. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τη 
διεξαγωγή των εργασιών καθώς και πλήρης αποκατάσταση τυχών προκληθέντων φθορών. 
 
12. Ο προμηθευτής θα καταθέσει λίστα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει στο εν λόγω έργο με τις 
απαραίτητες κατά τον νόμο άδειες και θα μεριμνήσει για την ασφάλισή του.  

 
13. Οι συνδέσεις με το υπάρχον σύστημα (ρεύματος – αυτοματισμών κτλ.) όπως και όλες οι 

απαραίτητες μικρό-εργασίες (μικρές επεκτάσεις, στηρίξεις, κτλ.) θα γίνουν από τον προμηθευτή, μετά και 

από υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας. 
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14. Στον φάκελο προσφοράς του προμηθευτή θα εμπεριέχεται φύλλο συμμόρφωσης με πλήρη 

αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, που θα διευκολύνουν την σύγκριση 

και αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης θα αναφέρονται τα πιστοποιητικά ποιότητας των  

προσφερομένων υλικών (σήμα CE, κλπ). 

 

 

 

Δ. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

 

Επισυνάπτονται τα σχέδια των κατόψεων του υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης του 

νοσοκομείου (σε ηλεκτρονική μορφή .pdf)» 
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Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

ȸɅɃɉɃɆ  ȹ ɈɄɃũȺȽɃɈ ɆɈɁȺɅũȺȽɋɁ : 1.1 - 1.18 (TMHMA)

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : ȹ.5-ȹ.6-ȹ.7 (TMHMA)

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : ȹ.1-ȹ.2-ȹ.3-ȹ.4 (TMHMA)

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

ȸɅɃɉɃɆ ũ ɈɄɃũȺȽɃɈ ɆɈɁȺɅũȺȽɋɁ - ɇɃɈɁȺȿ :  1.19 - 1.47 (TMHMA)

ȸɅɃɉɃɆ ũ ɈɄɃũȺȽɃɈ : 2.1 - 2.55

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȸɅɃɉɃɆ ȾɇȽɅȽɃɈ ȹȽɃȽȾȼɆȼɆ : 11.1 - 11.9 (ɇɀȼɀȷ)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : E.7 (TMHMA)

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ ȹ (ȺɁɇɃɆ ɉɋɅɃɈ ȷɁɇȿȽɋɁ ȾȺɁɃɈ)
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ȸɅɃɉɃɆ ȿȺȸȼɇɃɆɇȷɆȽɃɈ :               3.1 - 3.67

ȸɅɃɉɃɆ ȸ ɈɄɃũȺȽɃɈ :                        4.1 - 4.71

ȸɅɃɉɃɆ ȾɇȽɅȽɃɈ ȹȽɃȽȾȼɆȼɆ :          11.10 - 11.19 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : ũ.1-ũ.2-ũ.3-ũ.4-ũ.5-ũ.6-ũ.7-ũ.8-ũ.9

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : E.6 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : ȹ.8-ȹ.9-ȹ.10 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ ũ (ȺɁɇɃɆ ȿȺȸȼɇɃɆɇȷɆȽɃɈ)
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ȸɅɃɉɃɆ ȷ ɈɄɃũȺȽɃɈ :                5.1 - 5.76

ȸɅɃɉɃɆ ȾɇȽɅȽɃɈ ȹȽɃȽȾȼɆȼɆ : 11.20 - 11.32 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : E.4-E.5 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : ȸ.1-ȸ.2-ȸ.3-ȸ.4 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ B (ũȺɁȽȾɃɆ ɄȽɁȷȾȷɆ A ɈɄɃũȺȽɃɈ)
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ȸɅɃɉɃɆ ȽɆɃũȺȽɃɈ : 6.1 - 6.102

ȸɅɃɉɃɆ ȽɆɃũȺȽɃɈ ɄȷȿȷȽȷɆ ɄɇȺɅɈũȷɆ 7.1 - 7.58

ȸɅɃɉɃɆ ȾɇȽɅȽɃɈ ȹȽɃȽȾȼɆȼɆ : 11.33 - 11.40 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : Ⱥ.3 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : ȸ.5-ȸ.6-ȸ.7-ȸ.8-B.9-B.10-B.11-B.12 (TMHMA)
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ȸɅɃɉɃɆ ȷ' ɃɅɃūɃɈ : 8.1 - 8.32

ȸɅɃɉɃɆ A' ɃɅɃūOɈ ɄȷȿȷȽȷɆ ɄɇȺɅɈũȷɆ : 9.1 - 9.43 (TMHMA)

ȸɅɃɉɃɆ ȾɇȽɅȽɃɈ ȹȽɃȽȾȼɆȼɆ : 11.41 - 11.54 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : Ⱥ.1-Ⱥ.2 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : A.11-A.12-A.13-A.14-A.15-A.16 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ E (ɄȷɁɋ ȷɄɃ ɄȽɁȷȾȷ ɄɈɅȷɁȽɉɁȺɈɆȼɆ)

ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ Z (ɄȷɁɋ ȷɄɃ ɄȽɁȷȾȷ ɄɈɅȷɁȽɉɁȺɈɆȼɆ)
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ȸɅɃɉɃɆ ȸ' ɃɅɃūɃɈ : 10.1 - 10.54 (TMHMA)

ȸɅɃɉɃɆ ȸ' ɃɅɃūOɈ ɄȷȿȷȽȷɆ ɄɇȺɅɈũȷɆ : 9.44 - 9.91 (ɇɀȼɀȷ)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : A.1-A.2-A.3-A.4-A.5 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ ȷ (ũȺɁȽȾɃɆ ɄȽɁȷȾȷɆ B ɃɅɃūɃɈ)
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ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȺȽɅȼɁȷɆ  2x1.5mmĮ

Ⱦ.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ

Ⱦ.Ƀ.
ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ȾȷɄɁɃɈ ɃɅɃūȼɆ
(ɄȷɁɋ  ȷɄɃ ũɈɊɃɆȷɁȽȹȷ)

Ɇ.ɇ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ɆɈɁȹȽȷɆɀȺɁɃɈ ɇɈɄɃɈ

Ū.Ƀ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀȽȾɃɈ ɃɅȽɃɈ

Ū.ȹ. ȷɁȽɉɁȺɈɇȼɆ ŪȺɅɀɃȹȽȷūɃɅȽȾɃɆ

ɆȺȽɅȼɁȷ

ȾɃɀȸȽɃ ȷɁȷũũȺȿȺȽȷɆ ɄɈɅȾȷũȽȷɆ

MODULE ɆɈɁȹȺɆȼɆ ɆȺȽɅȼɁȷɆ

ɈɄɃɀɁȼɀȷ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɆȽȿȽȾɃɁȼɆ ɄɈɅȷɁɇɃɉɃ 2x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ɀɄȿȺɁɇȷȻ  4x1.5mmĮ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɈȾȷɀɄɇɃ  2x1.5mmĮ

ɆɉȷɅȷ ȷɆŪȺɁɋɁ ɅȺɈɀȷɇɋɁ 5cm

24VDC ɇɅɃūɃȹɃɇȽȾɃ

ȾȷȿɋȹȽɃ ȺɄȽȾɃȽɁɋɁȽȷɆ ɄȽɁȷȾɋɁ  12x1.5mmĮ

ȸɅɃɉɃɆ ȹɋɀȷɇɃɆ : 10.55 - 10.113 (TMHMA)

ɇɅɃūɃȹɃɆȽȷ ɆȺȽɅȼɁɋɁ : A.6-A.7-A.8-A.9-A.10 (TMHMA)
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