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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Για την  προµήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ DRYSTAR», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ DRYSTAR», όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στο παράρτηµα Β της παρούσης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 32354100-0 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

 

Προϋπολογισµός για τη Ν.Μ. Αγρινίου συµπεριλαµβανοµένης της ετήσιας προαίρεσης 
(παράτασης) 31.600,00 €  
Π/Υ για ένα (1) έτος 15.800,00 € συµπερ. του Φ.Π.Α +  15.800,00 €  η ενός (1) 
έτους  παράταση(προαίρεση). 
 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΕΥΤΕΡΑ  16/09/2019 Ώρα: 10.00 π.µ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν για τριακόσιες εξήντα (360) ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία 

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

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 έτος µε δικαίωµα µονοµερούς ετήσιας παράτασης (προαίρεση). 
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ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΙ 

ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑ∆ΟΧ

Ο  ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 

α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,06%. Στην 

παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσηµο 3% υπέρ 

∆ηµοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 

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

εκατό). 

γ)Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% ή 8%, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆εν απαιτείται 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ίση µε το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύµβασης. 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hospital-agirnio.gr, στο διαδικτυακό τόπο του 

ΚΗΜ∆ΗΣ και της ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο ΑITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.1. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και  άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα  

1.2  Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές   διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

1.3.  Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

1.4.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α ́/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.5. Του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη ∆ηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010). 

1.6.  Τις  διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α 

/́2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.7.   Του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ. 228/Α/2011) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» 

1.8.  Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. ….. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

86/11.4.2012).   
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1.9. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/ Α΄/9-05-2013) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013. 

1.10  Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

1.11 Του Ν 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της 

επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

1.12 Του Ν. 4610/2019 « Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση  στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

1.13 Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ A 67 - 03.05.2019) “Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ιακαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

1.14 Του Ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 

διατάξεις». 

1.15 Του Ν. 4605/2019 «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]» 

 

2.  Τις αποφάσεις: 

2.1 Η αριθµ. 24ης)24-07-2019 ΘΕΜΑ 3ο ΕΗ∆απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισµού  από το Νοσοκοµείο. 

2.2 Την υπ. αριθµ. 22η/02-10-2018 θέµα ΕΗ∆ µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας προγραµµατισµού πιστώσεις 

2018-2019. 

2.3.  Η  αριθµ.  Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης A∆Α: 94ΖΞ46904Μ-Η3Ψ και αρ. δεσµ. 1178-2019για τη Ν.Μ. Αγρινίου. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια: «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ DRYSTAR» για τη Νοσηλευτική 

Μονάδα Αγρινίου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής. 

 
Οι προσφορές γίνονται δεκτές για τη συνολική ποσότητα των ειδών.    

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (χαµηλότερη τιµή).   

  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προµηθειών 

Νοσοκοµείου 

 

     Ηµεροµηνία:  13/09/2019 

 Ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα: 14:00 

µ.µ 

Γραφείο Προµηθειών 

Νοσοκοµείου 

Ηµεροµηνία:    ∆ΕΥΤΕΡΑ  

16/09/2019 Ώρα: 10.00 

π.µ. 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και 

ώρα, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε το 

άρθρο 221 του 4412/2016 και το 5771/17-01-2017 έγγραφο –απάντηση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  η κλήρωση για  

την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων δύναται να ορισθεί και χωρίς κλήρωση. 

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

αποδεκτές. 

Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

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: 26413-

61230-233. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα 

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

 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ » 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)» 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγµατα. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγµάτων ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016 

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

∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

         

         ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 

                                   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 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.),  

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. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη προσφορά 

στo αρµόδιο Γραφείο Προµηθειών τoυ Γενικού Νοσοκοµείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

την κανονισµένη ώρα.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας   του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

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: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συµµετοχής. 

1.3.2 – Η επωνυµία της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον διαγωνισµό.  

1.3.3-Ο αριθµός  της διακήρυξης. 

1.3.4-Ο τίτλος της διακήρυξης. 

1.3.5- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

1.3.6-Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συµµετοχής). 

1.3.7-Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

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

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

στοιχεία  κατά προτίµηση και προς διευκόλυνση της αρµόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισµένους 

φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 ∆ιαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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Ο τρόπος υποβολής των ιδιωτικών εγγράφων θα γίνεται  είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94)  είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή  έως και δέκα (10) ηµέρες,  πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών (Ν.4605/19 άρθρο 43 παρ. 7Αε, 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  

Α: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά (επί ποινή απόρριψης) τα 

αναφερόµενα κατωτέρω : 

1. το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) που επισυνάπτεται 

συµπληρωµένο από τον συµµετέχοντα. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να 

φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρµόδια 

∆ιοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.  

2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ 

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

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

δηλώνεται ότι  : 

α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι     

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  

ε) Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

ζ) δεν είναι έκπτωτοι συµβάσεων έργου µε το ∆ηµόσιο και δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  που να υποδεικνύουν την συµµόρφωση στην διάθεση των προϊόντων µε την 

∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης τις Ελληνικής 

Νοµοθεσίας τις την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και ειδικότερα ,να κατατεθούν πιστοποιητικά της εταιρείας του κατασκευαστικού 

οίκου του προσφερόµενου είδους από τα οποία να προκύπτει ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος σε περίπτωση που 

ο κατασκευαστικός οίκος έχει έδρα εκτός Ε.Ε. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών 

προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  
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Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

σε δύο αντίγραφα που πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β.   

Επίσης να αναφέρεται  η χώρα καταγωγής  του τελικού προσφερόµενου προϊόντος, αν το κατασκευάζει 

ο ίδιος,  να δηλώσει στην προσφορά του,  την επιχειρηµατική µονάδα κατασκευής και τον τόπο 

εγκατάστασής της. 

Αν δεν το κατασκευάζει ο ίδιος  να δηλώνεται  η επιχειρηµατική µονάδα κατασκευής ο τόπος 

εγκατάστασής της,  να επισυνάπτεται Υ/∆  ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την Εταιρεία 

ΑΑΑ  στη µονάδα κατασκευής ΒΒΒ και ο νόµιµος εκπρόσωπος/  ο επίσηµος αντιπρόσωπος  έχει αποδεχθεί 

την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης  στον προσφέροντα. 

 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν  οι ανωτέρω δηλώσεις  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία, µε την τιµή της προσφοράς σε Ευρώ.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών 

ή να τους τροποποιήσουν. 

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού είδους σε σχέση µε τον κωδικό του 

Παρατηρητηρίου Τιµών. Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να 

είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος δεν είναι 

καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο Τιµών τότε οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη 

προϋπολογιζόµενη τιµή της διακήρυξης, όπως επίσης  

• θα πρέπει να αναφέρεται µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση µε το Π.Τ.(άρθρο 

8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  και 

• να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών από πρόσφατους διαγωνισµούς (τελευταία συναφθείσα 

σύµβαση µε άλλη νοσηλευτική µονάδα)  που να επιβεβαιώνεται µε παραστατικά, (σύµβαση µε 

οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα)  

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαµηλής οικονοµικής προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 

88 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας   του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

αρ. 97 του Ν. 4412/2016 πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το 

δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους.   

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: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την καθορισµένη ηµέρα και ώρα στο Γραφείο Προµηθειών του  Νοσοκοµείου 

από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του ∆ιαγωνισµού, η οποία, αφού παραλάβει τις 

υποβληθείσες προσφορές θα πραγµατοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 

1.1 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. 

 

1.2 Πρόσκληση για Υποβολή ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το γραφείο προµηθειών  ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας 

δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
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αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ του ΤΕΥ∆. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα 

σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως 

άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά 

που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 

των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 

του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 

αρµόδια επιτροπή και του στο ∆Σ  για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. 

άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017. 

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

στους συµµετέχοντες. 

 

1.2.1. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα) για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 4605/19 άρθρο 43 παρ.7αδ   

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλλει σε κλειστό φάκελο είναι τα εξής: 

Α)Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆(Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου (έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την έγγραφη πρόσκληση)  ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 

πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥ∆.  

Β)Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) για χρέη προς 

το ελληνικό δηµόσιο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΙΙ)για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ), πιστοποιητικά 

που εκδίδονται από την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της (άρθρο 80 ν. 4412/2016 .  

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας δεν καλύπτουν προγενέστερο της 

έκδοσής τους χρονικό διάστηµα. Λόγω του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να µεριµνούν να 

αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συµµετοχής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα).  

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 

εκκαθάριση. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της.   

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει µαζί µε τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ζητούνται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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 τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις του  Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-

2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιµών) και αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών .  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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

∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 

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

χωρίς να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο 



11 

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 ∆ιακήρυξης 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: 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 πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

• Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω πέντε (5) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

• Η διάρκεια της σχετικής σύµβασης θα είναι για 1 έτος µε δικαίωµα µονοµερούς ετήσιας παράτασης 

(προαίρεση). 

• 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. 

• Επισηµάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκοµείο, η 

νέα σύµβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές 

ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. (Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών ∆ιακήρυξης για ένα έτος (12 

µήνες). 

• 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 υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωµα  να αυξοµειώνει τις υπό  προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης 

να αυξοµειώνει τις ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το 

στάδιο  της κατακύρωσης  του αποτελέσµατος του διαγωνισµού όσον και µετά την κατακύρωση 

κατά το στάδιο της διάρκειας ισχύος των σχετικών συµβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης  ανάλογα µε τις ανάγκες του  Νοσοκοµείου. 

• Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας 

σύµβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.ΚΑ.Π.Υ. 

ή την αρµόδια Υ.ΠΕ η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα από 

την ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
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Η πληρωµή θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών, όπως  αυτά προβλέπονται  

στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας µείον τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσει οι 

οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο  και είναι οι ακόλουθες: 

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

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

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

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 

4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

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

ποσοστού 20%. 

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

υπολογίζεται χωριστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 ∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.  

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

εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 

συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

4412/2016 και το άρθρο 43 παρ.20Ν.4605/2019.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 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 ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

  Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, µέσα στον χρόνο 

παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες των Νοσηλευτικών Μονάδων ή στο χώρο που θα 

τους υποδειχθεί από το γραφείο ∆ιαχείρισης, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες του φορέα µε έξοδα, 

ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιείται εντός ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία αποστολής στον Ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκοµείο, από αρµόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 
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πρωτόκολλα παραλαβής.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκοµίστηκε. 
(Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του ν.4412/16.) 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

                 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  

Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται για µέρος των ειδών αλλά  επί της  συνολικής ποσότητας  τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

Η προµήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ DRYSTAR» για τη  Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου µε 

Κριτήριο Αξιολόγησης: την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 

(χαµηλότερη τιµή). 

Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται για µέρος των ειδών αλλά  επί της  συνολικής ποσότητας  τους. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες σχετικά µε την προµήθεια «ΦΙΛΜ» ορίζονται  αναλυτικά: 

Α/Α Περιγραφή 
Αιτήµατος 

Μ/Μ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Τιµή 
Μονάδος 

Φ.Π.Α ∆απάνη δαπανη 
µε φπα 

1  ΦΙΛΜ AGFA ΓΙΑ 
ΚΑΜΕΡΑ AGFA 
DRYSTAR 
5302,5300,5503 
(35X43 εκατ) 
(14X17) 

Τεµάχιο 4300 1,675 € 24% 7.202,50 
€ 

8.931,10 
€ 

2 ΦΙΛΜ AGFA ΓΙΑ 
ΚΑΜΕΡΑ  AGFA 
DRYSTAR 
5302,5503 24Χ30 

Τεµάχιο 3500 0,975 € 24% 3.412,50 
€ 

4.231,50 
€ 
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εκ. (10 X 12 in) 

3 ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ 
DRYSTAR 
(ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ) 
25Χ30 εκ.(10Χ12) 

Τεµάχιο 2000 1,050 € 24% 2.100,00 
€ 

2.604,00 
€ 

           12.715,00 
€ 

15.766,60 
€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ  ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤEΣ AGFA DRYSTAR 5302 και   DRYSTAR AXYS  

 

                                               ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Το υπόστρωµα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερµοκρασία. 

2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαµηλή οµίχλωση, µεγάλη 

σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και µεγάλο εύρος ευαισθησίας. 

3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισµένα (π.χ. ISO-CE) 

4. Να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 22 µήνες από την παράδοση. 

5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερµοκρασίας και υγρασίας 

περιβάλλοντος. 

6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση 

και άθικτη σφράγιση. 

7. Για κάθε τύπο προσφερόµενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS µε όλα τα 

φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καµπύλες που 

προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film). 

8. Οι προµηθευτές των ανωτέρω ειδών να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αποφάσεων 

περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης να 

κατατεθούν µε την προσφορά. 

9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας για την ανάκληση προβληµατικών 

παρτίδων. 

 

Επισηµάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος ετήσιας προαίρεσης από το 

νοσοκοµείο, η νέα σύµβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες 

ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. (ΑΝΩΤΈΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγµατα. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγµάτων 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                          
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ       

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθµ.           /2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια  ………………………………… 

Συµβατικού Τιµήµατος ………..€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMΗΜΑ 
ΑΡΘΡΟ 3 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 

Στο ΑΓΡΙΝΙΟ  σήµερα την ……….., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:  

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκοµείο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ, 

και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από …………………………………………∆ιοικητή του 

Νοσοκοµείου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ», που µε την ιδιότητα του αυτή 

εκπροσωπεί το Νοσοκοµείο και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή »  

και αφετέρου 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ……………………………………..που εδρεύει ……………………οδός………………Τ.Κ 

……………………………….Τηλέφ.: ……………………………, Φαξ : ……………………………έχει αριθµό φορολογικού 

µητρώου ………………, υπάγεται στη ………………….και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο …………………….., 
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…………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύµβαση ως «ο Ανάδοχος προµηθευτής»,  

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

2) Την από …………………. προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της 

προαναφερόµενης διακήρυξης.  

3) Την υπ. αριθ. ………………………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

  

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

∆ιοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ σχετικά µε την υλοποίηση της σύµβασης.  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των 

τηλεοµοιοτυπιών.  

Προµήθεια: ……………., όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.  

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής : Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές 

αρµοδιότητες την τµηµατική – οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Παραδοτέα : Τα υλικά  που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

Προθεσµίες : τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. 

Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο 

τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.  

Προσφορά: η από ……………………προσφορά του Προµηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση 

της προµηθείας , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.  

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της προµήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – TIMΗΜΑ  

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής:  

ΤΗΝ προµήθεια ……….. 
Αναλυτικά:   
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ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύµβασης για την προµήθεια των ειδών που έχουν κατακυρωθεί ισχύει για ένα 

χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δικαίωµα µονοµερούς ετήσιας παράτασης. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

• Οι πληρωµές θα γίνονται  µε χρηµατικό ένταλµα βάσει των νοµίµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών όπως  αυτά προβλέπονται  στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

• Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ακόλουθες νόµιµες κρατήσεις. 

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

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

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

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 

4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

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

ποσοστού 20%. 

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

υπολογίζεται χωριστά. 

• Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και 

δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ   5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, µέσα στον χρόνο 

παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες των Νοσηλευτικών Μονάδων ή στο χώρο που θα 

τους υποδειχθεί από το γραφείο ∆ιαχείρισης, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες του φορέα µε έξοδα, 

ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιείται εντός ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία αποστολής στον Ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκοµείο, από αρµόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό 

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………, ποσού …………………….. 

ευρώ (………………. €) (5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος 

µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση του 

συνόλου των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους και σύµφωνα µε οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου.  
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη ειδοποίηση 

προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 

παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη 

κατάπτωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την 

εκτέλεση της σύµβασης.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται 

µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 

βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της παρούσας 

µε έγγραφη γνωστοποίηση στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών 

∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται 

αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκειά της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της 

αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει 

ανασταλεί.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει/λύσει τη σύµβαση µε τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά από 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου. Στη 

περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αµοιβής των παρεχοµένων υπηρεσιών, που αποδεδειγµένα 

έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτές τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.  

 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  
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 Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται 

στην παρούσα σύµβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, η από …. διακήρυξη 

του σχετικού διαγωνισµού και η από ……………κατατεθείσα προσφορά του προµηθευτή αποτελούν 

συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 

ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύµβαση  

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  

δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός 

αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 

Ο ανάδοχος προµηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων 

όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 

Ο ανάδοχος προµηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 

την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο 

εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 

επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις 

τους. 

Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 

όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
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 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 

αρµόδια θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφτεί 

στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την 

ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα 

για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετέθη το παρόν σε τρία πρωτότυπα. 

                                                        ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                   Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 

                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 φορέα1  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [Γενικό Νοσοκοµείο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [94969] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [3oΧΙΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Πιτσινέλης Σωτήρης] 

- Τηλέφωνο: [2641361229-230] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [gnaprom@gmail.com] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.hospital-agirnio.gr,] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
33141324-7 ΑΡ.ΠΡΩΤ………./04-09-2019 «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ».   
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [94969] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [προµήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» 
CPV : 32354100-0] 

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

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ 7216  / 2019] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

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 αρµόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία 

επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός 

φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»4 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5: 

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 ∆ 
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:  

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 άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που 

συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί 

να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 

την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

 

 

 

[……] 

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 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ 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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∆: 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 καταδίκες8 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου16 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): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

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) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 

φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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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 
ασφάλισης22, 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; ∆ιευκρινήστε: 

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 ;23 

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): 24 

[……][……][……] 
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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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου25; 

 
 
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 καταστάσεις26 : 

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: 

- ∆ιευκρινίστε 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 περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα28; 
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:  
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[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
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: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29, 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 

σύµβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 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;  
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, 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ 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 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται32, 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 δωρεάν33. 

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 ∆ήλώσης 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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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

σκοπούς.  

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

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

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

ατόμων. 

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

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

11 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). 
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12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

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

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

22 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).  

23 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  
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24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

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

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

33 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.  


