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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

ΔπσλπκΫα ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΑ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) 999224339 

Θσδηθφο ειεθηξνληθΪο ηηκνιφγεζεο  Γ.Λ. ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

ΡαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε 3 ΣΙΚ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ 

Ξφιε ΑΓΟΗΛΗΝ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 30100 

Σψξα ΔΙΙΑΓΑ 

Θσδηθφο ΛUTS  

ΡειΩθσλν 2641361229-230-233 

Ζιεθηξνληθφ ΡαρπδξνκεΫν (e-mail) gnaprom@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξΫεο ΞηηζηλΩιεο ΠσηΪξεο -ΦξαγθηαδνπιΨθε 
ΟνδΨλζε 

ΓεληθΪ Γηεχζπλζε ζην δηαδΫθηπν  (URL) www.hospital-agrinio.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθΫι αγνξαζηΪ ζην δηαδΫθηπν 
(URL) 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ εΫλαη ην Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν ΑηησιναθαξλαλΫαο ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ θαη 
αλΪθεη ζην πνπξγεΫν γεΫαο. 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο εΫλαη ε παξνρΪ ππεξεζηψλ πγεΫαο. 

 

ΔθαξκνζηΩν εζληθφ δΫθαην  εΫλαη ην Διιεληθφ.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εΫλαη δηαζΩζηκα γηα ειεχζεξε, πιΪξε, Ψκεζε & δσξεΨλ ειεθηξνληθΪ 
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www www hospital-agrinio.gr θαη κΩζσ ηεο δηαδηθηπαθΪο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

β) Νη πξνζθνξΩο πξΩπεη λα ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr  

γ) H ειεθηξνληθΪ επηθνηλσλΫα απαηηεΫ ηελ ρξΪζε εξγαιεΫσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ εΫλαη γεληθψο 
δηαζΩζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιΪξεο, Ψκεζε θαη δσξεΨλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεΫα θαη ζπζθεπΩο 
εΫλαη δπλαηΪ ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ κε ηελ αλνηθηΪ δηαδηθαζΫα ηνπ Ψξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΦνξΩαο  ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εΫλαη ην Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν ΑηησιναθαξλαλΫαο. Ζ 

δαπΨλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 1311 ζρεηηθΪ πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021-2022 ηνπ ΦνξΩα. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα Ωρεη εθδνζεΫ ε απφθαζε κε (ΑΓA:Τ1ΤΤ46904Κ-ΓΣ8) γηα ηελ αλΨιεςε 

ππνρξΩσζεο/Ωγθξηζε δΩζκεπζεο πΫζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ Ωηνο 2021-2022 θαη Ωιαβε α/α 1158/0 
θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/ΒηβιΫν εγθξΫζεσλ & Δληνιψλ ΞιεξσκΪο ηνπ θνξΩα Γεληθφ 
ΛνζνθνκεΫν ΑηησιναθαξλαλΫαο - ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

ΑληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο  εΫλαη ε πξνκήζεηα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΓΗ, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ Η 
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ»  γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - 
Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο  

άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο. 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκΪζεηα εηδψλ αλΩξρεηαη ζπλνιηθΨ ζην χςνο ησλ 124.882,60 € ρσξίο 
ΦΠΑ θαη  152.034,42 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. , ηα νπνΫα ζα θαιχςνπλ ηηο αλΨγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ γηα Ωλα (1) 

Ωηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαΫσκα ηνπ λνζνθνκεΫνπ γηα Ψζθεζε εηΪζηαο παξΨηαζεο (πξναΫξεζε)], φπνην εθ 
ησλ δχν νξΫσλ –πνζφ Ϊ ρξφλνο- επΩιζεη πξψην. Πην αλσηΩξσ πνζφ ζπκπεξηιακβΨλεηαη θαη ν 
πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξΨηαζε, εθφζνλ απηΪ αζθεζεΫ. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο 

γηα Ωλα (1) Ωηνο δελ ζπλεπΨγεηαη φηη ην λνζνθνκεΫν, ζα αζθΪζεη ππνρξεσηηθΨ ην δηθαΫσκα ηνπ γηα ηελ 
εηΪζηα παξΨηαζε. 

ΑλΨιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ Ωρεη σο εμΪο:  

Πξνυπνινγηζκφο Υσξίο ΦΠΑ: 124.882,60 € ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ Ψζθεζεο 
παξΨηαζεο (πξναΫξεζε), (62.441,30 € Ξ/ ελφο Ωηνπο + 62.441,30 €  ε εηΪζηα παξΨηαζε) 

Πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ : 152.034,42 € ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ Ψζθεζεο 

παξΨηαζεο (πξναΫξεζε), (76.017,21 € Ξ/ γηα Ωλα Ωηνο + 76.017,21 € ε εηΪζηα παξΨηαζε). 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ζε πεξΫπησζε Ψζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναΫξεζεο απφ ην λνζνθνκεΫν, ε λΩα 
ζχκβαζε, ε νπνΫα ζα πξνθχςεη, ζα αθνξΨ ηα εΫδε θαη ηηο αληΫζηνηρεο εηΪζηεο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ζην πξψην Ωηνο. (ΞΫλαθαο Η: ΞΫλαθαο Δηδψλ ΓηαθΪξπμεο γηα Ωλα Ωηνο (12 κΪλεο). 

Ρα πξνο πξνκΪζεηα εΫδε θαηαηΨζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ ΙεμηινγΫνπ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ (CPV 
33790000-4) θαη πεξηιακβΨλνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πΫλαθαο Η (ΑληηθεΫκελν ζχκβαζεο & 

ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο).  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φια ηα είδε, ή γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή γηα έλα κφλν είδνο, ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη 
δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ρσξίο Φ.Π.Α ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ κε Φ.Π.Α 

ΔΣΗΙΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 62.441,30€ 

 

 76.017,21€ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ  
ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ 

 62.441,30€ 

 

76.017,21€ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΠ. 
ΠΡΟΑΙΡΔΗ 

124.882,60€ 

 
 

 152.034,42€ 
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1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΩπεηαη απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 
απηΪο εθδνζεΫζεο θαλνληζηηθΩο πξΨμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδΫσο: 

1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηΨμεηο φπσο απηΩο ηζρχνπλ:  

 Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνΫεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζΫνπ ησλ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκΫζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεΫο 
ηεο Ψκπλαο θαη ηεο αζθΨιεηαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο γηα ηελ αλΨπηπμε, ηηο ππνδνκΩο θαη ηελ πγεΫα. 

 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α‟ 133) «Δπηηειηθφ ΘξΨηνο: νξγΨλσζε, ιεηηνπξγΫα & δηαθΨλεηα ηεο ΘπβΩξλεζεο, 
ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγΨλσλ & ηεο θεληξηθΪο δεκφζηαο δηνΫθεζεο» θαη ηδΫσο ηνπ Ψξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «ΔληαΫν θεΫκελν ΓηθνλνκΫαο γηα ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, νινθιεξσκΩλν 
λνκνζεηηθφ πιαΫζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ωιεγρν, ηξνπνπνηΪζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, δηαηΨμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ απνλνκΪ ηεο δηθαηνζχλεο θαη Ψιιεο 
δηαηΨμεηο» θαη ηδΫσο ησλ Ψξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «ΔηαηξηθνΫ µεηαζρεµαηηζµνΫ θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζΫνπ 
µε ηηο δηαηΨμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπµβνπιΫνπ ηεο 
16εο ΑπξηιΫνπ 2014 γηα ηελ Ωθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγΫσλ ζην πιαΫζην δεµφζησλ ζπµβΨζεσλ 
θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο» 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Θαλνληζκφο εμΩηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 
Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) ΘνηλΪο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 
ΑλΨπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη ΤεθηαθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο κε ζΩκα «ΟπζκΫζεηο ηερληθψλ 
δεηεκΨησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλΨζεζε ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε 
ρξΪζε ησλ επηκΩξνπο εξγαιεΫσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «ΖιεθηξνληθΪ Ρηκνιφγεζε ζην 
πιαΫζην ησλ Γεκφζησλ ΠπκβΨζεσλ δπλΨκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B‟ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγΫνπ ζην πιαΫζην ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β‟ 466): «Έγθξηζε ζρεδΫνπ ΓξΨζεο γηα ηηο ΞξΨζηλεο Γεκφζηεο 

ΠπκβΨζεηο» (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92).  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 
ΔπηκειεηεξηαθΪο ΛνκνζεζΫαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α‟167) « Δπελδχσ ζηελ ΔιιΨδα θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» θαη ηδΫσο  ησλ Ψξζξσλ 85 
επ. 

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «ΔηαηξηθνΫ µεηαζρεµαηηζµνΫ θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζΫνπ 
µε ηηο δηαηΨμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπµβνπιΫνπ ηεο 
16εο ΑπξηιΫνπ 2014 γηα ηελ Ωθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγΫσλ ζην πιαΫζην δεµφζησλ ζπµβΨζεσλ 
θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο» 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρεΫξηζε, ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ εθαξκνγΪ αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβΨζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν 2014−2020, Β) ΔλζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2012/17 
ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 13εο ΗνπλΫνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθφ δΫθαην, ηξνπνπνΫεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο” θαη ηνπ λ. 
3614/2007 (Α' 267) «ΓηαρεΫξηζε, Ωιεγρνο θαη εθαξκνγΪ αλαπηπμηαθψλ παξεκβΨζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν 2007 -2013», 
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 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο (ελζσκΨησζε ηεο 
ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΩο Απινπζηεχζεηο - ΘαηαξγΪζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα-ΡξνπνπνΫεζε ΓηαηΨμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπΩο ξπζκΫζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ειιεληθΪο λνκνζεζΫαο ζηελ ΝδεγΫα 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΩο 
ζπλαιιαγΩο»,  

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) «Α) Γηα ηε δηαρεΫξηζε, ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ εθαξκνγΪ αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβΨζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν 2014−2020, Β) ΔλζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2012/17 
ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 13εο ΗνπλΫνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 
ζην ειιεληθφ δΫθαην, ηξνπνπνΫεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» 

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην», 

 ηνπ Ψξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ ηεο δηνΫθεζεο θαη 
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιΪξσζε», 

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «ΤεθηαθΪ ΓηαθπβΩξλεζε (ΔλζσκΨησζε ζηελ ΔιιεληθΪ ΛνκνζεζΫα 
ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2019/1024) – ΖιεθηξνληθΩο ΔπηθνηλσλΫεο 
(ΔλζσκΨησζε ζην Διιεληθφ ΓΫθαην ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο»,  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ 2016, γηα ηελ 
πξνζηαζΫα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ωλαληη ηεο επεμεξγαζΫαο ησλ δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηΪξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξΫα ησλ δεδνκΩλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο 

νδεγΫαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ ΞξνζηαζΫα ΓεδνκΩλσλ) (ΘεΫκελν πνπ παξνπζηΨδεη 
ελδηαθΩξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α‟ 137) «ΑξρΪ ΞξνζηαζΫαο ΓεδνκΩλσλ Ξξνζσπηθνχ ΣαξαθηΪξα, κΩηξα 
εθαξκνγΪο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ 
ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ωλαληη ηεο επεμεξγαζΫαο 
δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα θαη ελζσκΨησζε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ 2016 θαη Ψιιεο 
δηαηΨμεηο 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ αλΨξηεζε λφκσλ θαη 

πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν 
"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο”, 

 ηνπ Ψξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),  

 ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΩσλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “ΚΩηξα γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο δηαθΨλεηαο θαη ηελ απνηξνπΪ 
θαηαζηξαηεγΪζεσλ θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ”  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο»,  

 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓηνηθεηηθΪο ΓηαδηθαζΫαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο”  θαη 
ηδΫσο ησλ Ψξζξσλ 7 θαη 13 Ωσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “ΞλεπκαηηθΪ ΗδηνθηεζΫα, ΠπγγεληθΨ Γηθαηψκαηα θαη ΞνιηηηζηηθΨ 
ΘΩκαηα”,  

 ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “ΘσδηθνπνΫεζε δηαηΨμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ωγγξαθα θαη 
ζηνηρεΫα”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΨθηεο”, 
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 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο 

«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη δηαρεΫξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο», 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο 
«ΡερληθΩο ιεπηνκΩξεηεο θαη δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 ηνπ λ. 2955/2001 (Α‟ 256) «ΞξνκΪζεηεο ΛνζνθνκεΫσλ θαη ινηπψλ κνλΨδσλ πγεΫαο ησλ Ξε.Π.. θαη 
Ψιιεο δηαηΨμεηο» φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 2889/2001 (Α‟ 37) «ΒειηΫσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο γεΫαο θαη 
Άιιεο δηαηΨμεηο» φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 3204/2003 (Α΄ 296),  «ΞεξΫ ηξνπνπνΫεζεο θαη ζπκπιΪξσζεο ηεο ΛνκνζεζΫαο γηα ην ΔΠ 

θαη ξπζκΫζεηο Ψιισλ ζεκΨησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο θαη Ξξφλνηαο» Ψξζξν 14, 
παξΨγξαθνο 3, 

 ηνπ λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο» (Α‟ 
81), φπσο ηζρχεη ζΪκεξα, 

 ηνπ λ. 3580/2007 «ΞξνκΪζεηεο ΦνξΩσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγεΫν γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο 
Αιιειεγγχεο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» (Α΄ 134) φπσο ηζρχεη ζΪκεξα, 

 ηνπ λ. 3918/2011  «ΓηαξζξσηηθΩο αιιαγΩο ζην ζχζηεκα πγεΫαο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» (Α‟  31) 
Ψξζξν 13 φπσο απηΩο ηξνπνπνηΪζεθαλ, 

 ηνλ Λ.3846/2010 (Ψξζξν 24) «ΔγγπΪζεηο γηα ηελ εξγαζηαθΪ αζθΨιεηα θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο» 

 ηνλ Λ. 4497/2017 (Ψξζξν 107), ηξνπνπνηΪζεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147).  

 ηνπ λ. 4052/2012 (Α‟ 41) Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγεΫσλ γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο 

θαη ΔξγαζΫαο θαη ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο γηα εθαξκνγΪ ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ΠρεδΫσλ 
ΠπκβΨζεσλ ΣξεκαηνδνηηθΪο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ ΡακεΫνπ ΣξεκαηνπηζησηηθΪο 
Πηαζεξφηεηαο (Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο ΔιιεληθΪο ΓεκνθξαηΫαο θαη ηεο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδνο, ηνπ ΠρεδΫνπ 

ηνπ ΚλεκνλΫνπ Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο ΔιιεληθΪο ΓεκνθξαηΫαο, ηεο ΔπξσπατθΪο ΔπηηξνπΪο θαη 
ηεο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδαο θαη Ψιιεο επεΫγνπζεο δηαηΨμεηο γηα ηε κεΫσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξΩνπο θαη 
ηε δηΨζσζε ηεο εζληθΪο νηθνλνκΫαο» θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο, 

 ηνπ λ. 4270/14 (ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014),  «ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο 

(ελζσκΨησζε  ηεο ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», φπσο 
ηξνπνπνηΪζεθε κε ηνλ Λ. 4337/15 (ΦΔΘ 129/Α/17-10-15) «ΚΩηξα γηα ηελ εθαξκνγΪ ηεο 
ζπκθσλΫαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκΫζεσλ».  

 ηελ ππ‟ αξηζ. 11081/14-12-2011(Β‟ 2957)  πνπξγηθΪ Απφθαζε  ζρεηηθΨ κε  «Έγθξηζε 

ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ, γηα ηε δηεμαγσγΪ δηαγσληζκψλ, ησλ ΦνξΩσλ ηνπ Ψξζξνπ 9, 
παξ. 1 ηνπ Λ 3580/2007», 

 ηελ ππ‟ αξ. 20977/23-8-2007 (Α‟ 1673) ΘνηλΪ Απφθαζε ησλ πνπξγψλ ΑλΨπηπμεο θαη 
ΔπηθξαηεΫαο «ΓηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ ηΪξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηΪζεθε κε ην λ. 3414/2005» , 

 ησλ ζε εθηΩιεζε ησλ αλσηΩξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΨμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΨμεσλ 
πνπ αλαθΩξνληαη ξεηΨ Ϊ απνξξΩνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΨ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  
θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαΫνπ πνπ δηΩπεη ηελ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, Ωζησ θαη αλ δελ αλαθΩξνληαη ξεηΨ παξαπΨλσ. 

 

 

Β. Ρηο απνθΨζεηο-Ωγγξαθα:  

1. Ζ ππ.αξηζκ.πξΨμε 18ε/20-07-2021 ζΩκα 11ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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2. Ζ αξηζκ. 22ε/24-08-2021 ΘΔΚΑ 4ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε ην ζρΩδην ηεο 

δηαθΪξπμεο.  

3. Ζ αξ.1158/0  κε ΑΓΑ: Τ1ΤΤ46904Κ-ΓΣ8 απφθαζε δΩζκεπζεο δαπΨλεο Λ.Κ. ΑγξηλΫνπ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

1. Ζ Ωλαξμε ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ εΫλαη ε  14/09/2021 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00:00 

2. Ζ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα παξαιαβΪο ησλ πξνζθνξψλ εΫλαη ε 21/09/2021 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
12:00:00 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δχλαληαη λα δεηΪζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζεΫζαο πξνζθνξΨο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ, κε Ωγγξαθν αΫηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζΩηνπζα 
αξρΪ, ζε κνξθΪ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θΩξεη εγθεθξηκΩλε 
πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε ρξΪζε εγθεθξηκΩλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924), 
κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ ζπζηΪκαηνο. ΞηζηνπνηεκΩλνο ρξΪζηεο ηεο αλαζΩηνπζαο 
αξρΪο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ε νπνΫα απνδΩρεηαη ην ζρεηηθφ αΫηεκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα, κπνξεΫ λα πξνβεΫ ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθΪο ειεθηξνληθΪο πξνζθνξΨο ζην 
ζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο. Θαηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
δχλαηαη λα ππνβΨιεη εθ λΩνπ πξνζθνξΨ κΩζσ ηνπ ζπζηΪκαηνο Ωσο ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα 

ππνβνιΪο πξνζθνξΨο. 

ΚεηΨ ηελ παξΩιεπζε ηεο αλσηΩξσ θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ δελ ππΨξρεη 
δπλαηφηεηα ππνβνιΪο πξνζθνξΨο ζην ζχζηεκα. 

3. Ζ δηαδηθαζΫα ζα δηελεξγεζεΫ κε ρξΪζε ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ ΠπκβΨζεσλ 
(ΔΠΖΓΖΠ) ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ (ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε www.promitheus.gov.gr)  

4. Ν ρξφλνο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο θαη νπνηαδΪπνηε ειεθηξνληθΪ επηθνηλσλΫα κΩζσ ηνπ ΠπζηΪκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζΫεο ρξνλνζΪκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξ.3 ηνπ Ψξζξνπ 37 ηνπ Λ.4412/16 θαη ην Ψξζξν 9 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924). 

5. ΞξνζθνξΩο πνπ ζα ππνβιεζνχλ Ϊ ζα πεξηΩιζνπλ ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζε Ωληππε κνξθΪ ρσξΫο λα 

Ωρεη πξνεγεζεΫ ππνβνιΪ ειεθηξνληθΪο πξνζθνξΨο ζην ΔΠΖΓΖΠ, δελ απνζθξαγΫδνληαη θαη επηζηξΩθνληαη 
ζηνπο απνζηνιεΫο ηνπο, ζεσξνχκελεο σο νπδΩπνηε ππνβιεζεΫζεο.   

6. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο απαηηεΫηαη λα δηαζΩηνπλ ςεθηαθΪ ππνγξαθΪ, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΩλε 

αξρΪ παξνρΪο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ Πχζηεκα (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. – 
ΓηαδηθηπαθΪ πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζΫα ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο .Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924). 

α. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο - ρξΪζηεο αηηνχληαη κΩζσ ηνπ ΠπζηΪκαηνο ηελ εγγξαθΪ ηνπο ζε απηφ 
παξΩρνληαο ηηο απαξαΫηεηεο πιεξνθνξΫεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξΪζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο 
εμΪο: 

(1) Όζνη απφ ηνπο αλσηΩξσ δηαζΩηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη 
κε ρξΪζε ησλ δηαπηζηεπηεξΫσλ (φλνκα ρξΪζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο)πνπ απηνΫ θαηΩρνπλ απφ ην 
ζχζηεκα TAXISNet ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο Ξιεξνθνξηαθψλ ΠπζηεκΨησλ. Δθφζνλ γΫλεη ε ηαπηνπνΫεζε,  
ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο θαη ΡερληθΪο ΠηΪξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, απνδΫδεη ζε απηνχο ηα απαξαΫηεηα 

δηαπηζηεπηΪξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξΪζεο ηνπ ΠπζηΪκαηνο. 

(2)  Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο νη νπνΫνη δελ δηαζΩηνπλ ειιεληθφ 
Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) δχλαηαη λα αηηνχληαη ηελ εγγξαθΪ ηνπο: 

α) εΫηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληΫζηνηρν αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number), 
ηαπηνπνηνχκελνη κε ρξΪζε ησλ δηαπηζηεπηεξΫσλ πνπ θαηΩρνπλ απφ ην αληΫζηνηρν ζχζηεκα. 

β) εΫηε βΨζεη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 10 

Δθφζνλ γΫλεη ε ηαπηνπνΫεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο θαη ΡερληθΪο ΠηΪξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, 

απνδΫδεη ζε απηνχο ηα απαξαΫηεηα δηαπηζηεπηΪξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξΪζεο ηνπ 
ΠπζηΪκαηνο. 

 (3) Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ δελ εληΨζζνληαη ζηα πξνεγνχκελα δχν εδΨθηα, αηηνχληαη ηελ εγγξαθΪ 

ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο θαη ΡερληθΪο ΠηΪξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 
απνζηΩιινληαο: 

- εΫηε ππεχζπλε δΪισζε ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλε κε επΫζεκε κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ. 

- εΫηε Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθΪ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ Portable Document Format 
(PDF)κε επΫζεκε κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ, φπσο απηΨ πξνζδηνξΫδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξΨηνο κΩινο εγθαηΨζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ζηα νπνΫα λα 
δειψλεηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθΪ ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ Ϊ εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζΫκσλ εκεξψλ θαη ζε Ωληππε κνξθΪ (πξσηφηππν Ϊ αθξηβΩο αληΫγξαθν) ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζΫα. 

α. Ρν αΫηεκα εγγξαθΪο ππνβΨιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςΪθηνπο ρξΪζηεο ειεθηξνληθΨ κΩζσ ηνπ 

ΠπζηΪκαηνο Ϊ κΩζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ. 

β. Δθφζνλ ν ππνςΪθηνο ρξΪζηεο ηαπηνπνηεζεΫ, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο θαη ΡερληθΪο ΠηΪξημεο 
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, απνδΫδεη ζε απηφλ ηα απαξαΫηεηα δηαπηζηεπηΪξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξΪζεο 

ηνπ ζπζηΪκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθΨ κε ειεθηξνληθφ κΪλπκα ηνλ ππνςΪθην ρξΪζηε. 

γ. Πην πιαΫζην ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ παξΩρεηαη δπλαηφηεηα εθπαΫδεπζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζην ΔΠΖΓΖΠ σο εμΪο:  

(1) νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ππνβΨιινπλ ηα αηηΪκαηΨ ηνπο γηα εθπαΫδεπζε ζπκπιεξψλνληαο θαη 
απνζηΩιινληαο ην αλαξηεκΩλν Ωληππν ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, κε ειεθηξνληθφ κΪλπκα κΩζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ ΠπζηΪκαηνο. 

(2)  ε αλαζΩηνπζα αξρΪ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθεληξψλεη ηα αηηΪκαηα θαη ηα απνζηΩιιεη Ωγθαηξα ζηε 
ΓΓΓΠΞ, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ vendor.training@eprocurement.gov.gr, ψζηε λα 
θαζνξηζηεΫ ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαΫδεπζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθΨ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θαη νη 

νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο. 

(3) Ζ εθπαΫδεπζε παξΩρεηαη εΫηε ζηηο εγθαηαζηΨζεηο ηεο ΓΓΔΞΘ, εΫηε απνκαθξπζκΩλα κΩζσ studio 
ηειεδηΨζθεςεο, εΫηε κΩζσ Ψιινπ ειεθηξνληθνχ κΩζνπ. 

7. Ζ δηαδηθαζΫα επηθνηλσλΫαο, ελεκΩξσζεο θαη δηαθΫλεζεο εγγξΨθσλ πξαγκαηνπνηεΫηαη κΩζσ ηνπ 
ζπζηΪκαηνο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924) . Ρα ζρεηηθΨ ζηνηρεΫα 
απνζηνιΪο, θνηλνπνΫεζεο, ππνβνιΪο Ϊ αλΨξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο αληΫζηνηρεο νζφλεο ηεο 

δηεπαθΪο ηνπ ρξΪζηε, θαη εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκΩλνο ρξφλνο απηψλ, απνηεινχλ απφδεημε 
επηθνηλσλΫαο θαη δηαθΫλεζεο εγγξΨθσλ κΩζσ ηνπ ζπζηΪκαηνο. Νη ζρεηηθΩο πξνζεζκΫεο αξρΫδνπλ ηελ 
επνκΩλε ηεο εκΩξαο ηεο πξναλαθεξζεΫζαο θαηΨ πεξΫπησζε απνζηνιΪο, θνηλνπνΫεζεο Ϊ ππνβνιΪο θαη 

ιΪγνπλ φηαλ πεξΨζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαΫα εκΩξα θαη, αλ εΫλαη θαηΨ ην λφκν ενξηΨζηκε, φηαλ πεξΨζεη 
νιφθιεξε ε επνκΩλε εξγΨζηκε. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ππνβΨιινπλ κΩζσ ηνπ ΠπζηΪκαηνο ηα θαηΨ 
πεξΫπησζε Ωγγξαθα πνπ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ/παξαρζεΫ απφ ηνπο Ϋδηνπο ππνγεγξακκΩλα κε εγθεθξηκΩλε 
πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ πνπ ππνζηεξΫδεηαη απφ 

εγθεθξηκΩλν πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνΫν ρνξεγΪζεθε απφ Ωλαλ εγθεθξηκΩλν πΨξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνΫεζεο, ν νπνΫνο πεξηιακβΨλεηαη ζηνλ θαηΨινγν εκπΫζηεπζεο πνπ πξνβιΩπεηαη ζηελ απφθαζε 
2009/767/ΔΘ (φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 

910/2014 θαη ηηο δηαηΨμεηο ηεο παξνχζαο. 

8.  ΘαλΩλαο ππνςΪθηνο δελ κπνξεΫ ζε νπνηαδΪπνηε πεξΫπησζε λα επηθαιεζηεΫ πξνθνξηθΩο απαληΪζεηο εθ 
κΩξνπο ηνπ Γ.Λ. Αηη/λΫαο ζρεηηθΨ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο. 

9. H ζπκκεηνρΪ ζην δηαγσληζκφ γΫλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνΫνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ 
ιφγνπ δελ αληιεΫ δηθαΫσκα απνδεκΫσζεο γηα δαπΨλεο ζρεηηθΩο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιΪ ησλ ζηνηρεΫσλ 
πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε. 
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10. ΘαηΨ ην ζηΨδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη αλΨδνρνη ζα θαηαζΩζνπλ δεΫγκαηα ζχκθσλα κε ην 

Ψξζξν 6.5 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο. 

11. Δθφζνλ Ωρνπλ δεηεζεΫ εγθαΫξσο, ζα παξαζρεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 67 ηνπ λ.4412/16. Ρν λνζνθνκεΫν  κπνξεΫ λα παξΨζρεη ηηο αλσηΩξσ πιεξνθνξΫεο 

ζπγθεληξσηηθΨ επΫ φισλ ησλ ππνβιεζΩλησλ αηηεκΨησλ.  

12. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο Ϊ ππεχζπλεο δειψζεηο Ϊ βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
ππνβΨιινληαη θαηΨ ηελ δηαδηθαζΫα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθνξΩο θ.ι.π.) Ϊ/θαη θαηΨ ηελ 

ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δελ ρξεηΨδεηαη λα θΩξνπλ ζεψξεζε γλεζΫνπ ππνγξαθΪο, 
θαη πξΩπεη λα ππνγξΨθνληαη ςεθηαθΨ απφ ηνπο Ωρνληεο ππνρξΩσζε πξνο ηνχην, Ϊηνη απφ ην Ϋδην ην 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηΩρεη ζην δηαγσληζκφ Ϊ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεΫα απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν απηΪο. 

13. Ρν λνζνθνκεΫν  δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθΪ αλΨζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζΩζεη Ϊ φρη, λα 
καηαηψζεη Ϊ λα αλαβΨιεη Ϊ λα επαλαιΨβεη ηε ζρεηηθΪ δηαδηθαζΫα, ρσξΫο νπδεκΫα ππνρξΩσζε θαηαβνιΪο 
ακνηβΪο Ϊ απνδεκΫσζεο ζηνπο ζπκκεηΩρνληεο. 

14. Ν πξνζθΩξνληεο, εθφζνλ δελ αζθΪζνπλ εκπξνζΩζκσο Ωλζηαζε θαηΨ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο Ϊ 
απηΪ Ωρεη απνξξηθζεΫ, ζεσξεΫηαη φηη απνδΩρνληαη πιΪξσο θαη αλεπηθπιΨθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη 
δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο Ϊ κε νπνηνλδΪπνηε Ψιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζΩσο Ϊ εκκΩζσο, 

ηνπο φξνπο απηνχο.  

15. Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξΨθνληαη ζηε ΓηαθΪξπμε θαη ηα ΞαξαξηΪκαηΨ ηεο, θαζνξΫδνπλ 
ηηο επηκΩξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκΩλσλ-παξφρσλ. Γηα ζΩκαηα κε ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ 

ΓηαθΪξπμε θαη ηα ΞαξαξηΪκαηΨ ηεο, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαΫζην 
πεξΫ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (λνκνζεηΪκαηα, .Α. Θ..Α. θιπ) φζν θαη απφ ηελ λνκνζεζΫα πνπ δηΩπεη ηε 
ιεηηνπξγΫα θαη ηε δηαδηθαζΫα πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΠ φπσο ηζρχεη θΨζε θνξΨ. ΘεσξεΫηαη φηη νη 

ζπκκεηΩρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξΫδνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πιαηζΫνπ θαη φηη δελ 
κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ΨγλνηΨ ηνπ. 

16. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη απαηηνχκελα ζηνηρεΫα/Ωγγξαθα/δηθαηνινγεηηθΨ/δεΫγκαηα ηα νπνΫα ππνβΨιινληαη ζε 

Ωληππε κνξθΪ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε θαη ηα ΞαξαξηΪκαηα απηΪο, 
πξνζθνκΫδνληαη κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν (πξνζσπηθΨ, ηαρπδξνκηθΨ Ϊ κε courier) ζηηο εγθαηαζηΨζεηο ηνπ 
λνζνθνκεΫνπ  (3 ρικ ΑγξηλΫνπ-ΑληηξξΫνπ, Ρ.Θ 30 100) ζην ΡκΪκα ΓξακκαηεΫαο (πξσηφθνιιν) ζε 

ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ν νπνΫνο ζα θΩξεη ηηο ελδεΫμεηο: 

 «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ» (επσλπκΫα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail) 

«ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ»  ΓΔΛΗΘΝ Γ.Λ.ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ «ΦΑΘΔΙΝΠ (π.ρ. ΔΛΡΞΥΛ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ) ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ……………. ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ……………………… ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
………… ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαηαρσξΪζεθαλ ζηε ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ 
δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνΫα Ωιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:  
136128 θαη αλαξηΪζεθαλ ζηε ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.  

1 ΞεξΫιεςε ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην 
Ψξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Ψξζξν 19 Λ.4782/21: 
(ΤΝΔΙΓΗΗ κε εκεξνκελία 07/09/2021)  

2 Ζ πξνθΪξπμε φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ πεξΫπησζε 16 ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηνπ Λ. 
3861/2010, αλαξηΪζεθε ζην δηαδΫθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
ΓΗΑΓΔΗΑ).  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ζ ΓηαθΪξπμε θαηαρσξΪζεθε ζην δηαδΫθηπν, ζηελ ηζηνζειΫδα ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL)  www.hospital-agrinio.gr 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπΨλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη εΫηε ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ εΫηε ηνλ 
Νηθνλνκηθφ ΦνξΩα θαηΨ πεξΫπησζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, 
Ψξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Ψξζξν 46 ηνπ Λ.3801/09, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα Ψξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζΪζνπλ λα ηεξνχλ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη 
εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο 

ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο 
απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα Σ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειΩγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ εθηΩιεζε ησλ δεκνζΫσλ 
ζπκβΨζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο. Ζ αζΩηεζε ησλ αλσηΩξσ ππνρξεψζεσλ απνηειεΫ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξΨπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηεο πεξΫπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 
73 (Ϊηνη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα απνθιεΫεη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο νπνηνλδΪπνηε νηθνλνκηθφ θνξΩα εΨλ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη κε θαηΨιιεια κΩζα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο Ωρεη δηαπξΨμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα, ην νπνΫν ζΩηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΨ 
ηνπ). 

β) δελ ζα ελεξγΪζνπλ αζΩκηηα, παξΨλνκα Ϊ θαηαρξεζηηθΨ θαζ΄φιε ηε δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο 
αλΨζεζεο, αιιΨ θαη θαηΨ ην ζηΨδην εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΨλνπλ ηα θαηΨιιεια κΩηξα γηα λα δηαθπιΨμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

Ωρνπλ ραξαθηεξηζζεΫ σο ηΩηνηεο. 

ΔπηηξΩπεηαη αληΫζηνηρα ε θαηΨζεζε νπνηνπδΪπνηε δεκφζηνπ εγγξΨθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξΨ 
αιινδαπΪ ΔπηρεΫξεζε κε ηε κνξθΪ επηθπξσκΩλεο θσηνηππΫαο πξνεξρφκελεο εΫηε απφ ην λφκηκν 

επηθπξσκΩλν Ωγγξαθν απφ ην αξκφδην ΞξνμελεΫν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθΩξνληνο, εΫηε απφ ην πξσηφηππν 
Ωγγξαθν κε ηελ ζθξαγΫδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε 
απηΪ πξΩπεη λα Ωρεη γΫλεη απφ δηθεγφξν θαηΨ ηελ Ωλλνηα ησλ Ψξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα 

πεξΫ Γηθεγφξσλ. 

Ρα αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα 
επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν 

θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. 

ΔλεκεξσηηθΨ θαη ηερληθΨ θπιιΨδηα θαη Ψιια Ωληππα - εηαηξηθΨ Ϊ κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζε Ψιιε γιψζζα πρ αγγιηθΪ, γαιιηθΪ  θ.ι.π. κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ. 

ΘΨζε κνξθΪο επηθνηλσλΫα κε ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, θαζψο θαη κεηαμχ απηΪο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γΫλνληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα Ωγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο εΫλαη ηα αθφινπζα: 

http://www.hospital-agrinio.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th


 

Σελίδα 13 

 ε κε αξ. 10763/2021 ΞξνθΪξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηΪ Ωρεη δεκνζηεπηεΫ ζηελ ΔπΫζεκε 

ΔθεκεξΫδα ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο  

 ε παξνχζα ΓηαθΪξπμε  κε ηα ΞαξαξηΪκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο απηΪο  

 ην  Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]  

 νη ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ηπρφλ παξΩρνληαη ζην πιαΫζην ηεο δηαδηθαζΫαο, ηδΫσο ζρεηηθΨ 

κε ηηο πξνδηαγξαθΩο θαη ηα ζρεηηθΨ δηθαηνινγεηηθΨ 

 ην ζρΩδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΞαξαξηΪκαηΨ ηεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλΫεο ζε ζρΩζε κε ηα βαζηθΨ ζηνηρεΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 
φιεο νη αληαιιαγΩο πιεξνθνξηψλ, ηδΫσο ε ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ, εθηεινχληαη κε ηε ρξΪζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κΩζσ ηεο 

ΓηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ψλσ ζπζηΪκαηνο. 

2.1.3  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθΨ αηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΫζεσλ ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ,  ην αξγφηεξν ....... εκΩξεο πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληΫζηνηρα, ζην πιαΫζην ηεο 
παξνχζαο, ζηε ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνΫα εΫλαη πξνζβΨζηκε κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr). ΑηηΪκαηα 
παξνρΪο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλΫζεσλ  ππνβΨιινληαη απφ εγγεγξακκΩλνπο  ζην 
ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, δειαδΪ απφ εθεΫλνπο πνπ δηαζΩηνπλ ζρεηηθΨ δηαπηζηεπηΪξηα πνπ ηνπο 

Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ (φλνκα ρξΪζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαΫηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν κε ην 
θεΫκελν ησλ εξσηεκΨησλ εΫλαη ειεθηξνληθΨ ππνγεγξακκΩλν. ΑηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΪζεσλ πνπ εΫηε 
ππνβΨιινληαη κε Ψιιν ηξφπν εΫηε ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εΫλαη ειεθηξνληθΨ 

ππνγεγξακκΩλν, δελ εμεηΨδνληαη. 

Ρα ζρεηηθΨ αηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΫζεσλ ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ,  ην αξγφηεξν 9 εκΩξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληΫζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ΠπγθεθξηκΩλα, νη 
νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ππνβΨιινπλ αηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΫζεσλ επΫ ησλ εγγξΨθσλ ηεο ζχκβαζεο κΩζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ζπζηΪκαηνο. Νη παξερφκελεο απφ ηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο 

δηεπθξηλΫζεηο δΫλνληαη κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ ΠπζηΪκαηνο Ϊ θαη ηεο αλΨξηεζεο 
απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «ΠπλεκκΩλα ΞξνθεξπγκΩλνπ Γηαγσληζκνχ», ΘαηεγνξΫα «Ξξνο ΑλΨδνρν, 
ΓηαθΪξπμε θαη ΓεκνζΫεπζε ζην Portal». 

ΑηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΪζεσλ πνπ ππνβΨιινληαη εΫηε κε Ψιιν ηξφπν εΫηε ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν πνπ 
ηα ζπλνδεχεη δελ εΫλαη ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν, δελ εμεηΨδνληαη.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα παξαηεΫλεη ηελ πξνζεζκΫα παξαιαβΪο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο λα κπνξνχλ λα ιΨβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαΫσλ πιεξνθνξηψλ 
γηα ηελ θαηΨξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδΪπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο, αλ θαη δεηΪζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα 

Ωγθαηξα, δελ Ωρνπλ παξαζρεζεΫ ην αξγφηεξν Ωμη (4) εκΩξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβΪ ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθΫζηαληαη ζεκαληηθΩο αιιαγΩο. 

Ζ δηΨξθεηα ηεο παξΨηαζεο ζα εΫλαη αλΨινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ Ϊ ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο δελ Ωρνπλ δεηεζεΫ Ωγθαηξα Ϊ δελ Ωρνπλ ζεκαζΫα γηα ηελ πξνεηνηκαζΫα 
θαηΨιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεΫηαη παξΨηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4  Γιψζζα 

Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ωρνπλ ζπληαρζεΫ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα.  

Ρπρφλ πξνδηθαζηηθΩο πξνζθπγΩο ππνβΨιινληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Νη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεΫα πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζε απηΩο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα ζρεηηθΨ 

κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ζπληΨζζνληαη 
ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα.  

Ρα αιινδαπΨ δεκφζηα θαη ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα 

επηθπξσκΩλε, εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ 
πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν.  

ΔλεκεξσηηθΨ θαη ηερληθΨ θπιιΨδηα θαη Ψιια Ωληππα, εηαηξηθΨ Ϊ κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 

δειαδΪ Ωληππα κε ακηγψο ηερληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλεΫο κνλΨδεο, 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΩδηα, πνπ εΫλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θΨζε γιψζζα θαη δελ εΫλαη 
απαξαΫηεηε ε κεηΨθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζε Ψιιε γιψζζα, ρσξΫο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ.  

ΘΨζε κνξθΪο επηθνηλσλΫα κε ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, θαζψο θαη κεηαμχ απηΪο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γΫλνληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα.   

2.1.5  Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδΫδνληαη απφ πηζησηηθΨ ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΨηε - κΩιε ηεο Έλσζεο Ϊ ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ Ϊ ζηα θξΨηε-
κΩξε ηεο ΠΓΠ θαη Ωρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο, ην δηθαΫσκα απηφ. Κπνξνχλ, επΫζεο, λα 
εθδΫδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. Ϊ λα παξΩρνληαη κε γξακκΨηην ηνπ ΡακεΫνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη ΓαλεΫσλ κε παξαθαηΨζεζε ζε απηφ ηνπ αληΫζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεΫ παξαθαηαζΪθε 
κε γξακκΨηην παξαθαηΨζεζεο ρξενγξΨθσλ ζην ΡακεΫν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ, ηα ηνθνκεξΫδηα Ϊ 
κεξΫζκαηα πνπ ιΪγνπλ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΩθνληαη κεηΨ ηε ιΪμε ηνπο ζηνλ ππΩξ ηνπ 

ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΩα. 

Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο εθδΫδνληαη θαη‟ επηινγΪ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ απφ Ωλαλ Ϊ πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπΨλσ παξαγξΨθνπ. 

Νη εγγπΪζεηο απηΩο πεξηιακβΨλνπλ θαη‟ ειΨρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεΫα: α) ηελ εκεξνκελΫα Ωθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνο ηελ νπνΫα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 
πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιΪξε επσλπκΫα, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΩα ππΩξ ηνπ νπνΫνπ εθδΫδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο αλαγξΨθνληαη φια ηα παξαπΨλσ 

γηα θΨζε κΩινο ηεο Ωλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΩρεηαη αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 
ν δε εθδφηεο παξαηηεΫηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΩζεσο θαη ηεο δηδΪζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξΫπησζε 
θαηΨπησζεο απηΪο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ ηΩινο ραξηνζΪκνπ, ε) ηα 

ζηνηρεΫα ηεο ζρεηηθΪο δηαθΪξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο Ϊ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΨιεςε ππνρξΩσζεο 
απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΨιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ εληφο πΩληε (5) 

εκεξψλ κεηΨ απφ απιΪ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε εθεΫλνπ πξνο ηνλ νπνΫν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξΫπησζε 
ησλ εγγπΪζεσλ θαιΪο εθηΩιεζεο θαη πξνθαηαβνιΪο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηΫηιν ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο 
(παξ. 4, Ψξζξνπ 72, λ.4412/16).  

Ζ πεξ. αα‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπΪζεηο πνπ παξΩρνληαη κε 
γξακκΨηην ηνπ ΡακεΫνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ επηθνηλσλεΫ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΩλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ εγθπξφηεηΨ ηνπο. 

2.1.6  Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΨθεη ηελ πξνζθνξΨ σο ΞξνζθΩξσλ Ϊ σο 
Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ΞξνζθΩξνληνο, φηη ε Ϋδηα Ϊ θαη ηξΫηνη, θαη‟ εληνιΪ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα 
επεμεξγΨδνληαη πξνζσπηθΨ δεδνκΩλα πνπ πεξηΩρνληαη ζηνπο θαθΩινπο ηεο πξνζθνξΨο θαη ηα 

απνδεηθηηθΨ κΩζα ηα νπνΫα ππνβΨιινληαη ζε απηΪλ, ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην 
ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΩξσζεο Ωηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, 
ιακβΨλνληαο θΨζε εχινγν κΩηξν γηα ηε δηαζθΨιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΨιεηαο ηεο επεμεξγαζΫαο 

ησλ δεδνκΩλσλ θαη ηεο πξνζηαζΫαο ηνπο απφ θΨζε κνξθΪο αζΩκηηε επεμεξγαζΫα, ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο πεξΫ πξνζηαζΫαο πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ, θαηΨ ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθΪ ελεκΩξσζε πνπ επηζπλΨπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ωρνπλ θπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ 
πξφζσπα θαη, ζε πεξΫπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ηα κΩιε απηψλ, πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλα ζε: 

α) θξΨηνο-κΩινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΨηνο-κΩινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξΫηεο ρψξεο πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΨζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα ΞαξαξηΪκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΩο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε ΞξνζαξηΪκαηνο I ηεο σο Ψλσ ΠπκθσλΫαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ εκπΫπηνπλ ζηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ θαη Ωρνπλ ζπλΨςεη 

δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΨμεσλ, δελ 
απαηηεΫηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ γηα ηελ ππνβνιΪ πξνζθνξΨο.  Ζ Α.Α. κπνξεΫ λα 

απαηηΪζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ, εθφζνλ 
ηνπο αλαηεζεΫ ε ζχκβαζε ζην κΩηξν πνπ ε ζρεηηθΪ κεηαβνιΪ εΫλαη αλαγθαΫα γηα ηελ νξζΪ εθηΩιεζε ηεο 
ζχκβαζεο (Ψξζξν 19 ηνπ λ.4412/16).  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο απφ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, φια ηα κΩιε ηεο επζχλνληαη 
Ωλαληη ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ Ωλαληη ηεο Α.Α. γηα ηελ εθπιΪξσζε φισλ 
ησλ απνξξενπζψλ, απφ ηα Ωγγξαθα ηεο Πχκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηΨκελεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλΫεο, πεξΫ θαηαλνκΪο ησλ επζπλψλ ηνπο, Ωρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθΩο ηνπο ζρΩζεηο θαη ζε 
θακΫα πεξΫπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ωλαληη  ηεο  ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο σο ιφγνο  απαιιαγΪο 
ηνπ  ελφο  κΩινπο  απφ  ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ψιινπ Ϊ ησλ Ψιισλ κειψλ γηα ηελ 

νινθιΪξσζε ηεο Πχκβαζεο.   

4. Πε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο εΫλαη Έλσζε θαη θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο, 
νπνηαδΪπνηε απφ ηα ΚΩιε ηεο, εμαηηΫαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδΪπνηε ιφγν Ϊ ιφγσ αλσηΩξαο βΫαο, δελ 

κπνξεΫ λα αληαπνθξηζεΫ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα ΚΩιε ζπλερΫδνπλ λα Ωρνπλ ηελ επζχλε 
νινθιΪξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο. Ζ θξΫζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιΪξσζεο Ϊ κε ησλ 
φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθΪ επρΩξεηα ηεο  ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο.  Πε αξλεηηθΪ  
πεξΫπησζε, ν ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δχλαηαη λα θαηαγγεΫιεη ηε Πχκβαζε. 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο   

2.2.2.1. Γηα ηελ Ωγθπξε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηΫζεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηΩρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο (πξνζθΩξνληεο) εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο, ην χςνο ηεο 
νπνΫαο θαζνξΫδεηαη ζην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,(εθηφο ΦΞΑ) Ϊηνη πνζνχ 1.254,50 €                            

(ρίιηα δηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα θαη πελήληα επξψ), εθφζνλ νη πξνζθνξΩο δΫλνληαη γηα φια ηα 
ππφ πξνκΪζεηα εΫδε. Πε πεξΫπησζε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο γηα κΩξνο ησλ εηδψλ Ϊ γηα Ωλα εΫδνο, ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρΪο αλαιπηηθΨ σο εμΪο: 

Α) 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΟΜΑΓΑ Α ΠΟΟ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1 Οχγρε ΞιαζηηθΨ 0,2-10ml ζπκβαηΨ κε ηηο πηπΩηεο πνπ ζα επηιεγνχλ 0,50 € 
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2 ΞηπΩηηεο  Pasteur πιαζηηθΩο Α. ησλ 3 ml 6,00 € 

3 ΠηπιενΫ ΞνιπεζηεξηθνΫ απνζηεηξσκΩλνη ζε ζσιελΨξην ΞΙΑΠΡΗΘΝΗ 6,00 € 

4 ΠηπιενΫ ΞνιπεζηεξηθνΫ απνζηεηξσκΩλνη ζε ζσιελΨξην κε πιηθφ κεηαθνξΨο 7,00 € 

5 ΦηαιΫδηα κε αληηπεθηηθφ EDTA K2 ηνπ 1 ml, απνζηεηξσκΩλα, δηαπγΪ, κε πψκα 
αζθαιεΫαο, ρψξν ζεκεηψζεσλ & εκεξνκελΫα ιΪμεσο κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 
Ωηνπο 

6,00 € 

6 ΠσιελΨξηα πιαζηηθΨ θσληθνχ ππζκΩλα  10-12 ml    κε ηα αληΫζηνηρα πψκαηα 7,00 € 

7 ΠσιελΨξηα πιαζηηθΨ 3-5 ml  RIA απνζηεηξσκΩλα θαη κε κε ηα αληΫζηνηρα 

πψκαηα 

8,00 € 

8 ΞαξαθΫικ ησλ 5 cm 2,00 € 

9 ΞαξαθΫικ ησλ 10 cm 4,00 € 

10 Γηεζεηηθφο ρΨξηεο ΞΑΘ/500 ΦΙ. 11,00 € 

11 ΘαιππηξΫδεο 24*24                                                                                         
Λα εΫλαη απφ πςειΪο πνηφηεηαο γπαιΫ. Λα εΫλαη πςειΪο θαζαξφηεηαο θαη 
αληνρΪο. Λα εΫλαη νκνηφκνξθα ιεΫεο θαη λα κε θΩξνπλ ραξαγΩοΛα εΫλαη 

θαζαξΩο. Λα εΫλαη θαηΨιιειεο θαη γηα εηδηθφ κερΨλεκα θΨιπςεο. Λα 
δηαζΩηνπλ ζΪκαλζε CE. Λα πξννξΫδνληαη γηα in Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

1,00 € 

12 ΘαιππηξΫδεο 24*50                                                                                          
Λα εΫλαη απφ πςειΪο πνηφηεηαο γπαιΫ. Λα εΫλαη πςειΪο θαζαξφηεηαο θαη 
αληνρΪο. Λα εΫλαη νκνηφκνξθα ιεΫεο θαη λα κε θΩξνπλ ραξαγΩο. Λα εΫλαη 

θαζαξΩο. Λα εΫλαη θαηΨιιειεο θαη γηα εηδηθφ κερΨλεκα θΨιπςεο. Λα 
δηαζΩηνπλ ζΪκαλζε CE. Λα πξννξΫδνληαη γηα in Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

4,00 € 

13 ΘαιππηξΫδεο 24*60                                                                                         

Λα εΫλαη απφ πςειΪο πνηφηεηαο γπαιΫ. Λα εΫλαη πςειΪο θαζαξφηεηαο θαη 
αληνρΪο. Λα εΫλαη νκνηφκνξθα ιεΫεο θαη λα κε θΩξνπλ ραξαγΩο. Λα εΫλαη 
θαζαξΩο. Λα εΫλαη θαηΨιιειεο θαη γηα εηδηθφ κερΨλεκα θΨιπςεο. Λα 

δηαζΩηνπλ ζΪκαλζε CE. Λα πξννξΫδνληαη γηα in Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

20,00 € 

14 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝΦΝΟΔΠ ΞΙΑΘΔΠ ΡΟΝΣΗΠΚΔΛΔΠ ΚΔ ΙΔΘΖ ΘΔΠΖ ΑΛΑΓΟΑΦΖΠ 
ΝΛΝΚΑΡΝΠ (ΞΙΑΘΑ/ΡΔΚ).Λα Ωρνπλ δηαζηΨζεηο 26 X 76 (±1) mm. Λα εΫλαη 

θαζαξΩοΛα εΫλαη πιπκΩλεο.Λα Ωρνπλ ηξνρηζκΩλα Ψθξα.Λα δηαζΩηνπλ ζΩζε 
αλαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ απφ ηε κΫα πιεπξΨ.Λα δηαζΩηνπλ ζΪκαλζε CEΛα 
πξννξΫδνληαη γηα in Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε. 

3,00 € 

15 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝΦΝΟΔΠ ΞΙΑΘΔΠ ΘΔΡΗΘΑ ΦΝΟΡΗΠΚΔΛΔΠ ΚΔ ΔΞΗΘΑΙΤΖ 
TEFLON                                                                                                      
(72 ΞΙΑΘΔΠ/ ΡΔΚ).Λα Ωρνπλ δηαζηΨζεηο 26 X 76 (±1) mmΛα εΫλαη ζεηηθΨ 

θνξηηζκΩλεο.Λα εΫλαη θαζαξΩο. Λα εΫλαη πιπκΩλεοΛα Ωρνπλ ηξνρηζκΩλα 
Ψθξα.Λα δηαζΩηνπλ ζΩζε αλαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ απφ ηε κΫα πιεπξΨ. Λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρξψζεηο ηζηνρεκεΫαο 

θαηαλνζντζηνρεκεΫαο.Λα πξννξΫδνληαη γηα in Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

33,00 € 

16 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝΦΝΟΔΠ ΞΙΑΘΔΠ ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ GOLD SUPERFROST-
PLUS (72 ΞΙΑΘΔΠ/ ΡΔΚ).Λα Ωρνπλ δηαζηΨζεηο 26 X 76 (±1) mm.Λα εΫλαη 

ζεηηθΨ θνξηηζκΩλεοΛα εΫλαη θαζαξΩο.Λα εΫλαη πιπκΩλεοΛα Ωρνπλ ηξνρηζκΩλα 
Ψθξα.Λα δηαζΩηνπλ ζΩζε αλαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ απφ ηε κΫα πιεπξΨΛα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρξψζεηο ηζηνρεκεΫαο θαη 

αλνζντζηνρεκεΫαο.ΘαηΨιιειεο γηα φια ηα εΫδε ησλ ηζηψλ. Λα δηαζΩηνπλ 
ζΪκαλζε CE. Λα πξννξΫδνληαη γηα in Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

70,00 € 

17 ΠηπιενΫ θξηθνθφξνη δηαθφξσλ δηακΩηξσλ  κηαο ρξΪζεο πιαζηηθνΫ 

απνζηεηξσκΩλνη αλΨ Ωλαο ησλ lκl 

7,00 € 

18 ΠηπιενΫ θξηθνθφξνη Β. Γηαθφξσλ δηακΩηξσλ  κηαο ρξΪζεο πιαζηηθνΫ 
απνζηεηξσκΩλνη αλΨ 20ηεκ. ησλ10κI 

7,00 € 

19 ΠηπιενΫ βακβαθνθφξνη  Κε  μχιηλε ιαβΪ απνζηεηξσκΩλνη  αλΨ Ωλαο 1,00 € 
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20 ΠηπιενΫ μχιηλνη κε βακβαθνθφξνη γηα ηελ ΑηκνδνζΫα 0,50 € 

21 ΠσιελΨξηα πιαζηηθΨ θσληθνχ ππζκΩλα κε αξΫζκεζε θαη βηδσηφ πψκα, 
απνζηεηξσκΩλα,  ησλ 10-15 ml 

10,00 € 

22 ΡαηλΫεο νχξσλ 10 παξακΩηξσλ ζε ζπζθεπαζΫα ΒΡ/100  12,00 € 

23 ΞιΨθεο πιαζηηθΩο, κε βπζΫζκαηα,  γηα πξνζδηνξηζκφ νκΨδσλ αΫκαηνο θαη 

νξνινγηθΩο εμεηΨζεηο γαιαθηφρξσκεο κε δηαζηΨζεηο: 5 ζεηξΩο X 9 βπζΫζκαηα 

28,00 € 

24 ΚηθξναηκαηνθξΫηεο επαξηληζκΩλνη 0,50 € 

25 ΚηθξναηκαηνθξΫηεο κε επαξηληζκΩλνη 1,00 € 

26 ΞιαζηειΫλε ζε πιαΫζην 1,00 € 

27 ΞιαζηηθΩο ζΪθεο κεηαθνξΨο πιαθηδΫσλ 25 ζΩζεσλ 1,00 € 

28 ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ, κε αληηπεθηηθφ SODIUM CITRATE 
γηα Ρ.Θ.Δ., Ψζξαπζηα, κε φγθν δεΫγκαηνο 1,1 ml Ωσο 2 ml. Λα παξαρσξεζεΫ 
ζπλνδφο εμνπιηζκφο δχν (2) ζπζθεπψλ γηα κΩηξεζε Ρ.Θ.Δ.                  

ΞξνδηαγξαθΩο εμνπιηζκνχ γηα ΡΘΔ                          1. Ζ κεζνδνινγΫα λα 
γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηε κΩζνδν αλαθνξΨο (Westergren)                        2.Λα 
ππΨξρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζεξκνθξαζηαθΪο δηφξζσζεο                                

3. Λα θαηαγξΨθεη θαη λα απνζεθεχεη ηα απνηειΩζκαηα ψζηε λα ππΨξρεη ε 
δπλαηφηεηα επαλεθηχπσζεο απνηειεζκΨησλ                                    4. Λα 
δηαζΩηεη ελζσκαησκΩλν εθηππσηΪ               5. Λα ζπλδΩεηαη κε Ζ/                                        

6. Ν δεηγκαηνθνξΩαο λα εΫλαη ηνπιΨρηζηνλ 15 ζΩζεσλ                                                       
7. Ν ρξφλνο κΩηξεζεο ηεο 1εο ψξαο λα νινθιεξψλεηαη εληφο 30΄θαη ε 
κΩηξεζε ηεο 2εο ψξαο εληφο 60΄                                                      8. Λα 

δηαζΩηεη CE MARK θαζψο θαη Ωληππα ηνπ θαηαζθεπαζηΪ ζρεηηθΨ κε ηηο 
πξνδηαγξαθΩο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο ηνπ κεραλΪκαηνο θαη λα δηαζΩηεη 
control ειΩγρνπ. 

58,00 € 

29 ΚΙΣ ιήςεο δεηγκάησλ βηνινγηθνχ πιηθνχ 
Απνηεινχκελν απφ: 

  

29α Πηεηιεφ κε Ψμνλα απφ αινπκΫλην Ϊ πιαζηηθφ θαη Ψθξν(βχζκα) απφ ζπλζεηηθφ 

πιηθφ (π.ρ πνιπεζηΩξα Ϊ Dacron).Όρη βακβαθνθφξνη ζηεηιενΫ. Θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο ην ζηΩιερνο ηνπ ζηεηιενχ ζα πξΩπεη ππνρξεσηηθΨ λα θΩξεη 
εηδηθΪ εγθνπΪ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηΪ γηα εχθνιε θαηΨηκεζε απφ ηνλ ρξΪζηε, 

ρσξξΫο ηελ αλΨγθε ρξΪζεο νπνηπδΪπνηε θνπηηθνχ κΩζνπ π.ρ ςαιΫδη,θνπΫδη, 
θιπ. 

84,00 € 

29β ΑπνζηεηξσκΩλν ζπλνδφ ζσιελΨξην πνπ λα πεξηΩρεη εηδηθφ πιηθφ κεηαθνξΨο 

θαη ζπληΪξεζεο ηψλ, εΫηε ζε κνξθΪ εκπνηηζκΩλνπ ζπλζεηηθνχ πθΨζκαηνο 
/ζπφγγνπ, εΫηε ζηε κνξθΪ πγξνχ δηαιχκαηνο ≥2ml   

144,00 € 

30 ΦΗΙΡΟΑ ΞΙΠΖΠ ΔΟΘΟΥΛ ΑΗΚΝΠΦΑΗΟΗΥΛ 104,00 € 

31 ΞΩλζεο κεΫμεσο θαη ζθξαγΫζεηο αζθψλ 1,00 € 

32 TIPS ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΑΡΝΚΑΡΖ ΞΗΞΔΡΡΑ 0,1-10κl ( ιεπθΨ) 2,00 € 

33 Clips ηεηξΨγσλα ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑ 3,00 € 

  ΠΛΝΙΝ 653,50 € 

 

Β) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΟΜΑΓΑ Β ΠΟΟ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
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1 ΞιΪξεο ζχζηεκα ζπιινγΪο αΫκαηνο ππφ θελφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη σο 

νκνηνγελΩο ζεη:                                                                                                                                 
●  απφιπηε ζπκβαηφηεηα βειφλαο-πεηαινχδαο κε ην ζσιελΨξην                                                                           
●  ζσζηΪ θαη εχθνιε δηΨηξεζε ηνπ θηαιηδΫνπ                                                                                                                          

●  ζσζηΪ πιΪξσζε γηα λα δηαζθαιΫδεηαη ε αλαινγΫα αΫκαηνο-αληηπεθηηθνχ                                                                  
●  δπλαηφηεηα ιΪςεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο αΫκαηνο θαηΨ πεξΫπησζε                                                                         
●  πξνζηαζΫα εξγαδνκΩλσλ.                                                                                                                                                               

Ρν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζπιινγΪο αΫκαηνο ππφ θελφ ζα  πεξηιακβΨλεη:  

  

1. Πεηαινχδα ή βειφλα αηκνιεςίαο    

α)Ξεηαινχδα αηκνιεςΫαο (21G, 23G, 25G) κε κεραληζκφ θΨιπςεο ηεο 

βειφλαο κε ηελ Ωμνδφ ηεο απφ ηε θιΩβα, κε πξνΩθηαζε ζσιελΫζθνπ γηα 
πιΪξσζε ησλ ζσιελαξΫσλ. Ν κεραληζκφο λα ελεξγνπνηεΫηαη κε ην Ωλα ρΩξη, 
κε ηξφπν πξνθαλΪ, γξΪγνξν, θαη απνδνηηθφ.  

5,00 € 

β) Ξεηαινχδεο αηκνιεςΫαο (21G, 23G, 25G) θαηΨιιειεο γηα ιΪςεηο απφ 
αζζελεΫο κε ινηκψδε λνζΪκαηα κε κεραληζκφ απηφκαηεο αλαξξφθεζεο ηεο 
βειφλαο απφ ηελ θιΩβα θαη εγθφιπσζεο ηεο ζην πξνζηαηεπηηθφ θΨιπκκα. 

Λα θΩξνπλ βειφλε κε επξχ εζσηεξηθφ απιφ γηα γξεγνξφηεξε ξνΪ αΫκαηνο. 
Ν κεραληζκφο λα ελεξγνπνηεΫηαη κε ην Ωλα ρΩξη, κε ηξφπν πξνθαλΪ, γξΪγνξν 
θαη απνδνηηθφ. 

17,00 € 

γ) Βειφλα αηκνιεςΫαο (21G, 22G) κε θΨιπκκα θαη αζθΨιηζε ηεο βειφλαο, 
ηαπηφρξνλα κε ηελ Ωμνδν απφ ηε θιΩβα, κε εχθνιν ηξφπν, εκθαλΪ θαη κε 
αλαζηξΩςηκα. 

20,00 € 

2α) πνδνρΩα ζσιελαξΫσλ κε απηφκαηε απφξξηςε βειφλσλ γηα ηηο 
πξναλαθεξφκελεο βειφλεο θαη πεηαινχδεο αηκνιεςΫαο  

57,00 € 

2β) πνδνρεΫο ζσιελαξΫσλ γηα Ψκεζε ζχλδεζε κε θαζεηΪξεο & θηαιΫδηα 

αηκνθαιιηεξγεηψλ, κε εληαΫν επζχ απιφ ξνΪο ηνπ αΫκαηνο γηα απνθπγΪ 
αηκνιχζεσο, κε βηδσηφ Ψθξν, απνζηεηξσκΩλνη, κΫαο ρξΪζεσο. 

25,00 € 

3. ΠσιελΨξηα θελνχ αΩξνο, απνζηεηξσκΩλα, δηαπγΪ, κε πηεζηφ πψκα 
αζθαιεΫαο, ηα νπνΫα ζα θΩξνπλ ρξσκαηηθφ θψδηθα, εηηθΩηα Ωλδεημεο 
πεξηερνκΩλνπ, CE, LOT παξαγσγΪο, REF, εκεξνκελΫα ιΪμεο & ρψξν 

ζεκεηψζεσλ 

  

α)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ κε αληηπεθηηθφ EDTA K2 ησλ 3 
ml, θαη ησλ 2 ml  

82,00 € 

β)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ, δηπινχ ηνηρψκαηνο, νιηθΪο 
πιΪξσζεο κε αληηπεθηηθφ SODIUM CITRATE 3,2%-0,109 Κ, γηα Ωιεγρν 
πεθηηθφηεηαο ησλ 1,8ml Ωσο 2,7ml 

66,00 € 

γ)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ γηα βηνρεκηθνχο & 
αλνζνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο  κε επηηαρπληΪ πΪμεο & gel ησλ 5 ml 

192,00 € 

δ)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ γηα βηνρεκηθνχο & 
αλνζνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο  κε επηηαρπληΪ πΪμεο & gel ησλ 8,5 ml 

10,00 € 

ε)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ γηα βηνρεκηθνχο & 

αλνζνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο  κε επηηαρπληΪ πΪμεο ρσξΫο gel ησλ 6 ml 

72,00 € 

δ)ΦηαιΫδηα γεληθΪο αΫκαηνο κε gel δηαρσξηζκνχ, θελνχ, γηα κνξηαθφ Ωιεγρν, 
δηαζηΨζεσλ 13Σ100 mm, ρσξεηηθφηεηαο 5 ml κε αληηπεθηηθφ 9 mg EDTA K2  

12,00 € 

  ● ΦηαιΫδην 16Σ100mm, κε πηεζηφ πψκα αζθαιεΫαο, ζηεγαλΪο εθαξκνγΪο θαη 
εχθνιεο δηΨηξεζεο, πνπ λα θαιχπηεη εμσηεξηθΨ ην θηαιΫδην θαηΨ 2cm.                                                   
● Σσξεηηθφηεηαο 9-10 ml κε αληηπεθηηθφ 1.8mg/ml EDTA K2                                                                                           

● Λα εΫλαη θελνχ αΩξα απνζηεηξσκΩλα, ζπλζεηηθΨ Ψζξαπζηα.                                                                                  
●Λα θΩξνπλ Ωλδεημε πιΪξσζεο θαη εηηθΩηα γηα ζηνηρεΫα αζζελνχο, λα 
αλαγξΨθεηαη ην CE, LOT παξαγσγΪο REF, ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ηνπ 

αληηπεηθηηθνχ θαη ε εκεξνκελΫα ιΪμεο.                                                                         
●Λα εΫλαη απνζηεηξσκΩλα κε αθηηλνβνιΫα, ΔΛ ISO 11137, κε sterility 

43,00 € 
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assurance level (SAL) ηεο ηΨμεσο 10-6.                                                                                                                               

●Λα κελ πεξηΩρνπλ Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates 

  ΠΛΝΙΝ 601,00 € 

 

Πηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο πεξηιακβΨλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηελ Ωλσζε.   

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο πξΩπεη λα ηζρχεη ηνπιΨρηζηνλ γηα ηξηΨληα (30) εκΩξεο κεηΨ ηε ιΪμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ Ψξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ψιισο ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη. Ζ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, πξηλ ηε ιΪμε ηεο πξνζθνξΨο, λα δεηΨ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα λα παξαηεΫλεη, 
πξηλ ηε ιΪμε ηνπο, ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο. 

Πηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΨζεσλ, νη νπνΫεο δηελεξγνχληαη κΩζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, νη 

πξσηφηππεο εγγπΪζεηο ζπκκεηνρΪο, πιελ ησλ εγγπΪζεσλ πνπ εθδΫδνληαη ειεθηξνληθΨ, πξνζθνκΫδνληαη, 
ζε θιεηζηφ θΨθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα 
απνζθξΨγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξΫδεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, Ψιισο ε πξνζθνξΨ 
απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

Ζ πξνζθνξΨ νηθνλνκηθνχ θνξΩα πνπ παξΩιεηςε λα πξνζθνκΫζεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηα Ωγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο εγγχεζε ζπκκεηνρΪο απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγΨλνπ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ εθδΫδεηαη πξηλ 
απφ ηελ Ωθδνζε νπνηαζδΪπνηε Ψιιεο απφθαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεΫαο 
δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνλ αλΨδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιΪο 
εθηΩιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΩξνληεο κεηΨ:  

α) ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο πξνζεζκΫαο Ψζθεζεο πξνζθπγΪο Ϊ ηελ Ωθδνζε απφθαζεο επΫ αζθεζεΫζαο 
πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο πξνζεζκΫαο Ψζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κΩηξσλ Ϊ ηελ Ωθδνζε απφθαζεο επ‟ 

απηψλ, θαη 

γ) ηελ νινθιΪξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΩγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 35 
θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ θαη ηζρχεη εθφζνλ απαηηεΫηαη. Γηα ηα πξνεγνχκελα 

ζηΨδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνπο ζπκκεηΩρνληεο ζηελ πεξΫπησζε 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο θαη εθφζνλ δελ Ωρεη αζθεζεΫ ελδηθνθαλΪο πξνζθπγΪ Ϊ Ωλδηθν βνΪζεκα 
Ϊ Ωρεη εθπλεχζεη Ψπξαθηε ε πξνζεζκΫα Ψζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγΪο Ϊ Ωλδηθσλ βνεζεκΨησλ Ϊ Ωρεη 

ιΨβεη ρψξα παξαΫηεζεο απφ ην δηθαΫσκα Ψζθεζεο απηψλ Ϊ απηΨ Ωρνπλ απνξξηθζεΫ ακεηαθιΪησο. 

δ) ζχκθσλα κε ηηο ηζχνπζε δηαηΨμεηο.  

2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο θαηαπΫπηεη, αλ ν πξνζθΩξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ θαηΨ ηε 

δηΨξθεηα ηζρχνο απηΪο, παξΩρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδΪ ζηνηρεΫα Ϊ πιεξνθνξΫεο, δελ πξνζθνκΫζεη εγθαΫξσο 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ δελ πξνζΩιζεη εγθαΫξσο γηα ππνγξαθΪ ηεο 
ζχκβαζεο. 

2.2.3  Λφγνη απνθιεηζκνχ  

ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθΩξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο, εθφζνλ ζπληξΩρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΨλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΩλν θπζηθφ Ϊ 

λνκηθφ πξφζσπν) Ϊ ζε Ωλα απφ ηα κΩιε ηνπ (εΨλ πξφθεηηαη γηα Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ) Ωλαο Ϊ 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΨξρεη ζε βΨξνο ηνπ ακεηΨθιεηε θαηαδηθαζηηθΪ απφθαζε γηα Ωλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο :  
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α) ζπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 24εο ΝθησβξΫνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηνπ νξγαλσκΩλνπ 
εγθιΪκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθΫα, φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξΫ ηεο θαηαπνιΩκεζεο ηεο δηαθζνξΨο ζηελ 

νπνΫα ελΩρνληαη ππΨιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ Ϊ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 
ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΗνπιΫνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο δσξνδνθΫαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΩα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξΫδεηαη ζηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα Ϊ ζην εζληθφ δΫθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα,  

γ) απΨηε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ πξνζηαζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνΫα θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΨ εγθιΪκαηα Ϊ εγθιΪκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξΫδνληαη, αληηζηνΫρσο, ζηα Ψξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/475/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 

13εο ΗνπλΫνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) Ϊ εζηθΪ 
απηνπξγΫα Ϊ ζπλΩξγεηα Ϊ απφπεηξα δηΨπξαμεο εγθιΪκαηνο, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 4 απηΪο,  

ε) λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο, φπσο 

απηΩο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο ΝδεγΫαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ 
ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο ΝθησβξΫνπ 2005, ζρεηηθΨ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνΫεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηΪκαηνο γηα ηε λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ 
λνκνζεζΫα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθΪ εξγαζΫα θαη Ψιιεο κνξθΩο εκπνξΫαο αλζξψπσλ, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 2 ηεο ΝδεγΫαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 5εο ΑπξηιΫνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο εκπνξΫαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ ζπκΨησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/629/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 

1), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνθιεΫεηαη, επΫζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΨξνο ηνπ νπνΫνπ εθδφζεθε ακεηΨθιεηε 
θαηαδηθαζηηθΪ απφθαζε εΫλαη κΩινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρεη 

εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΩλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ  IKE, ε ππνρξΩσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ  αθνξΨ ηνπο 

δηαρεηξηζηΩο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΩσζε απηΪ  αθνξΨ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, 
θαζψο θαη φια ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΩσζε απηΪ αθνξΨ ζηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΩσζε απηΪ, αθνξΨ ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. 

ΔΨλ ζηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο (α) Ωσο (ζη) ε πεξΫνδνο απνθιεηζκνχ δελ Ωρεη θαζνξηζηεΫ κε ακεηΨθιεηε 

απφθαζε, απηΪ αλΩξρεηαη ζε πΩληε (5) Ωηε απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο θαηαδΫθεο κε ακεηΨθιεηε απφθαζε. 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) Όηαλ ν πξνζθΩξσλ Ωρεη αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ 

εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο θαη απηφ Ωρεη δηαπηζησζεΫ απφ δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απφθαζε κε 
ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο  Ϊ ηελ 
εζληθΪ λνκνζεζΫα  Ϊ/θαη 

β) φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη κε ηα θαηΨιιεια κΩζα φηη ν πξνζθΩξσλ Ωρεη αζεηΪζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο. 
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Αλ ν πξνζθΩξσλ εΫλαη Έιιελαο πνιΫηεο Ϊ Ωρεη ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ ΔιιΨδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθΪ 
αζθΨιηζε. 

Γελ απνθιεΫεηαη ν πξνζθΩξσλ νηθνλνκηθφο θνξΩαο, φηαλ Ωρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εΫηε 

θαηαβΨιινληαο ηνπο θφξνπο Ϊ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο πνπ νθεΫιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ, 
θαηΨ πεξΫπησζε, ησλ δεδνπιεπκΩλσλ ηφθσλ Ϊ ησλ πξνζηΫκσλ εΫηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιΪ ηνπο.  

Ϊ/θαη 

γ)Όηαλ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ γλσξΫδεη Ϊ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη κε ηα θαηΨιιεια κΩζα φηη Ωρνπλ επηβιεζεΫ ζε 
βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, κΩζα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο 
ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο: αα) ηξεηο (3) πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο πνπ 
ραξαθηεξΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθΪ απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθΨζηνηε 
ηζρχεη, σο «πςειΪο» Ϊ «πνιχ πςειΪο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΨ απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο, Ϊ ββ) δχν (2) πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα 
ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αδΪισηε εξγαζΫα, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΨ απφ δχν (2) δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο. Νη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΩπεη λα Ωρνπλ απνθηΪζεη ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ. 

2.2.3.3. ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθΩξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζε νπνηαδΪπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΨζεηο:  

(α) εΨλ Ωρεη αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εΨλ ηειεΫ ππφ πηψρεπζε Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο Ϊ εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ ηειεΫ ππφ 
αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ Ϊ Ωρεη αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε 
αλΨινγε θαηΨζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ. 
Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ απνθιεΫεη Ωλαλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ν νπνΫνο βξΫζθεηαη ζε κΫα εθ ησλ 

θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πεξΫπησζε απηΪ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ 
ιφγσ θνξΩαο εΫλαη ζε ζΩζε λα εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαη ηα 
κΩηξα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο,  

(γ) ππΨξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεΫμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΩξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
ζπλΪςε ζπκθσλΫεο κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο κε ζηφρν ηε ζηξΩβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εΨλ κΫα θαηΨζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ απνηειεζκαηηθΨ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ, κΩζα,  

(ε) εΨλ κΫα θαηΨζηαζε ζηξΩβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΩα θαηΨ ηελ πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 48 ηνπ 

λ. 4412/2016, δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ, κΩζα,  

(ζη) εΨλ Ωρεη επηδεΫμεη ζνβαξΪ Ϊ επαλαιακβαλφκελε πιεκκΩιεηα θαηΨ ηελ εθηΩιεζε νπζηψδνπο 
απαΫηεζεο ζην πιαΫζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΩηνληα 
θνξΩα Ϊ πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εΫρε σο απνηΩιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειΫα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο Ϊ Ψιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΨλ Ωρεη θξηζεΫ Ωλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΨ ηελ παξνρΪ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ 

επηινγΪο, Ωρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΫεο απηΩο Ϊ δελ εΫλαη ζε ζΩζε λα πξνζθνκΫζεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ 
πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΨλ επηρεΫξεζε λα επεξεΨζεη κε αζΩκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεο απνθΨζεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο, λα απνθηΪζεη εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα ηνπ απνθΩξνπλ αζΩκηην πιενλΩθηεκα 
ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ λα παξΨζρεη εμ ακειεΫαο παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ 
ελδΩρεηαη λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ 

αλΨζεζε,  
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(ζ) εΨλ Ωρεη δηαπξΨμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα, ην νπνΫν ζΩηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΨ 

ηνπ, γηα ην νπνΫν ηνπ επηβιΪζεθε πνηλΪ πνπ ηνπ ζηεξεΫ ην δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζΫσλ Ωξγσλ θαη θαηαιακβΨλεη ηε ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα.  

ΔΨλ ζηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο (α) Ωσο (ε)  ε πεξΫνδνο απνθιεηζκνχ δελ Ωρεη θαζνξηζηεΫ κε ακεηΨθιεηε 

απφθαζε, απηΪ αλΩξρεηαη ζε ηξΫα (3) Ωηε απφ ηελ εκεξνκελΫα ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ απνθιεΫεη Ωλαλ νηθνλνκηθφ θνξΩα, ν νπνΫνο βξΫζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 
θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΩλα 

ν ελ ιφγσ θνξΩαο εΫλαη ζε ζΩζε λα εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο 
θαη ηα κΩηξα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο 

2.2.3.4. (ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ) 

2.2.3.5. Ν πξνζθΩξσλ απνθιεΫεηαη ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ ζεκεΫν θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξΫζθεηαη, ιφγσ πξΨμεσλ Ϊ παξαιεΫςεψλ ηνπ, 
εΫηε πξηλ εΫηε θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα, ζε κΫα απφ ηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6 ΞξνζθΩξσλ νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ εκπΫπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο 

παξαγξΨθνπο 2.2.3.1,  2.2.3.2. γ θαη 2.2.3.3.  κπνξεΫ λα πξνζθνκΫδεη ζηνηρεΫα πξνθεηκΩλνπ λα απνδεΫμεη 
φηη ηα κΩηξα πνπ Ωιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεΫμνπλ ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ, παξφηη ζπληξΩρεη ν ζρεηηθφο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΨζαξζε). ΔΨλ ηα ζηνηρεΫα θξηζνχλ επαξθΪ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ 

απνθιεΫεηαη απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κΩηξα πνπ ιακβΨλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεΫο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΨξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαΫηεξεο πεξηζηΨζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθΪκαηνο Ϊ ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΩηξα θξηζνχλ αλεπαξθΪ, γλσζηνπνηεΫηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΩα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηΪο. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ Ωρεη απνθιεηζηεΫ, ζχκθσλα κε ηηο 
θεΫκελεο δηαηΨμεηο, κε ηειεζΫδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επΫπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζε δηαδηθαζΫεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ αλΨζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεΫ λα θΨλεη ρξΪζε ηεο αλσηΩξσ δπλαηφηεηαο 

θαηΨ ηελ πεξΫνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξΫδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

Αλ ζην πιαΫζην δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δηαπηζησζεΫ φηη ζπληξΩρεη ζην πξφζσπν ελφο 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα Ωλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.3.1,  2.2.3.2 (γ)  θαη 

2.2.3.3 θαη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ ιΨβεη ηα κΩηξα γηα λα απνδεΫμεη ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ, φπσο νξΫδεηαη 
ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξΨγξαθν, κπνξεΫ λα επηβιεζεΫ εηο βΨξνο ηνπ απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρΪ 
ζε ελ εμειΫμεη θαη κειινληηθΩο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηΨζηεκα, 

σο Ψξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/16. 

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ εκπΫπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο 
παξαγξΨθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηΪο, κπνξεΫ λα πξνζθνκΫδεη ζηνηρεΫα, 

πξνθεηκΩλνπ λα απνδεΫμεη φηη ηα κΩηξα πνπ Ωιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεΫμνπλ ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ, 
παξφηη ζπληξΩρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΨζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο απνδεηθλχεη φηη Ωρεη θαηαβΨιεη Ϊ Ωρεη δεζκεπζεΫ λα θαηαβΨιεη απνδεκΫσζε γηα δεκΫεο πνπ 
πξνθιΪζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδΫθεκα Ϊ ην παξΨπησκα, φηη Ωρεη δηεπθξηλΫζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

πεξηζηΨζεηο κε νινθιεξσκΩλν ηξφπν, κΩζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζΫαο κε ηηο εξεπλεηηθΩο αξρΩο, θαη Ωρεη ιΨβεη 
ζπγθεθξηκΩλα ηερληθΨ θαη νξγαλσηηθΨ κΩηξα, θαζψο θαη κΩηξα ζε επΫπεδν πξνζσπηθνχ θαηΨιιεια γηα ηελ 
απνθπγΪ πεξαηηΩξσ πνηληθψλ αδηθεκΨησλ Ϊ παξαπησκΨησλ. Ρα κΩηξα πνπ ιακβΨλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεΫο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΨξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαΫηεξεο πεξηζηΨζεηο ηνπ 
πνηληθνχ αδηθΪκαηνο Ϊ ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΨλ ηα ζηνηρεΫα θξηζνχλ επαξθΪ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο δελ απνθιεΫεηαη απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κΩηξα θξηζνχλ αλεπαξθΪ, 

γλσζηνπνηεΫηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηΪο. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ Ωρεη 
απνθιεηζηεΫ, ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο, κε ηειεζΫδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επΫπεδν, απφ ηε 
ζπκκεηνρΪ ζε δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ αλΨζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεΫ λα θΨλεη ρξΪζε ηεο 

αλσηΩξσ δπλαηφηεηαο θαηΨ ηελ πεξΫνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξΫδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
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2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπΫζησζε ηεο επΨξθεηαο Ϊ κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΩηξσλ θαηΨ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΨγξαθν εθδΫδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/20161. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο, ζε βΨξνο ηνπ νπνΫνπ Ωρεη επηβιεζεΫ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα πνπ απηΪ νξΫδεη, απνθιεΫεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

2.2.4  Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεΫηαη λα 
αζθνχλ εκπνξηθΪ Ϊ βηνκεραληθΪ Ϊ βηνηερληθΪ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθΪ κε ην αληηθεΫκελν ηεο πξνκΪζεηαο.  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζε θξΨηνο κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο απαηηεΫηαη λα 
εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε Ωλα απφ ηα επαγγεικαηηθΨ Ϊ εκπνξηθΨ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΨηνο 
εγθαηΨζηαζΪο ηνπο Ϊ λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδΪπνηε Ψιιε απαΫηεζε νξΫδεηαη ζην ΞαξΨξηεκα XI ηνπ 

ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ εγθαηεζηεκΩλσλ ζε θξΨηνο 
κΩινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) Ϊ ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξΪζεη ζηε ΠΓΠ, Ϊ ζε 
ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ εκπΫπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξΫπησζε θαη Ωρνπλ ζπλΨςεη δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο 

ζπκθσλΫεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, απαηηεΫηαη λα εΫλαη 
εγγεγξακκΩλνη ζε αληΫζηνηρα επαγγεικαηηθΨ Ϊ εκπνξηθΨ κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα 
νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο απαηηεΫηαη λα εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζην νηθεΫν επηκειεηΪξην. 

2.2.5  (ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ)  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξΨ ηελ ηερληθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ ηθαλφηεηα θαη ηα θξηηΪξηα αλΨζεζεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ζα πξΩπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληΫζηνηρεο απαηηΪζεηο πνπ 
θαζνξΫδνληαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο θαη λα πξνζθνκΫζνπλ 

φια ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ηα ζηνηρεΫα (π.ρ  βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξΫδηα, 
θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιΨδηα, πηζηνπνηεηηθΨ θ.η.ι)  πνπ  αλαθΩξνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Η ελφηεηα 2 
(ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο) ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο.  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεΫινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

φζα  αλαθΩξνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Η ελφηεηα 2 ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο 
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α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξΩπεη λα εΫλαη πηζηνπνηεκΩλα απφ θνηλνπνηεκΩλν νξγαληζκφ πνπ 

βξΫζθεηαη εγθαηαζηεκΩλνο θαη ιεηηνπξγεΫ λφκηκα ζην Ωδαθνο ελφο απφ ηα ΘξΨηε ΚΩιε ηεο ΔπξσπατθΪο 
Έλσζεο θαη λα θΩξνπλ ζε επθξηλΪ ζΩζε ηνπ ηειηθνχ πεξηΩθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζΪκαλζε CE, ε 
νπνΫα απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζΪ ηνπο κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο ΝδεγΫαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 

130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο πξνο ηηο δηαηΨμεηο ηεο ΝδεγΫαο 93/42/ΔΝΘ «πεξΫ 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιφγσ πξντφλ. Αλ θάπνην πξντφλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηφ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθΨ 
πξντφληα πνπ ππΨγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε 
«ΞεξΫ Δλαξκφληζεο ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο πξνο ηελ ΝδεγΫα 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 

ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, πνπ αθνξΨ ηα ΗαηξνηερλνινγηθΨ Ξξντφληα» ηφζν θαηΨ ηε θΨζε ζχληαμεο ηεο 
δηαθΪξπμεο, φζν θαη θαηΨ ηε θΨζε ζχλαςεο ηεο αληΫζηνηρεο ζχκβαζεο, πξΩπεη λα δηαζθαιΫδεηαη κε ηε 
δηαηχπσζε θΨζε θνξΨ ησλ αλΨινγσλ ελδεηθλπνκΩλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθΨ πξντφληα 

ζα εΫλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηΪζεηο ηεο ζρεηηθΪο ΘΑ θαηΨ ην ρξφλν παξΨδνζεο ηνπο, εΫηε πξφθεηηαη 
γηα παξΨδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , εΫηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηΨ λα 
θΩξνπλ νπσζδΪπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθΪ ΘΑ ζΪκαλζε CE.  

β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξεΫεο ζα πξΩπεη ζηηο πξνζθνξΩο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «ΑξρΩο θαη θαηεπζπληΪξηεο γξακκΩο νξζΪο πξαθηηθΪο δηαλνκΪο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ θαη ηζρχεη.  

γ) Ζ ηνπνζΩηεζε ησλ επηζεκΨλζεσλ ηεο ζπζθεπαζΫαο, πνπ αλαθΩξνληαη παξαπΨλσ θαη ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο πξνυπνζΩζεηο γηα ηελ απνδνρΪ ησλ πξνζθεξνκΩλσλ πξντφλησλ, Ϊ φπνησλ Ψιισλ 
επηζεκΨλζεσλ, πξΩπεη λα Ωρεη γΫλεη απνθιεηζηηθΨ θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν Ϊ ηελ επηρεΫξεζε πνπ 

ζεσξεΫηαη θαηαζθεπαζηΪο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο νδεγΫαο 93/42/ΔΝΘ, 
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). ΞξνζθνξΩο πξντφλησλ πνπ θΩξνπλ επηζεκΨλζεηο 
πΨζεο θχζεσο πνπ Ωρνπλ ηνπνζεηεζεΫ, ζε νπνηνδΪπνηε κΩξνο ηεο ζπζθεπαζΫαο ηνπο, απφ ηξΫηνπο, 

αθφκε θαη εΨλ νη ηξΫηνη απηνΫ δηαζΩηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκΩα, εηζαγσγΩα Ϊ εμνπζηνδνηεκΩλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. Ρπρφλ παξΨβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα 
εθηΩιεζεο ησλ ζπκβΨζεσλ ζα απνηειεΫ ιφγν κε απνδνρΪο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 
 

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξΩπεη λα Ωρνπλ ηππσκΩλν απφ ηελ θαηαζθεπΨζηξηα 

εηαηξεΫα, ηελ νλνκαζΫα ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα Ϊ ην ινγφηππν απηΪο, φρη κφλν ζηελ 
εμσηεξηθΪ ηνπο ζπζθεπαζΫα, αιιΨ αηνκηθΨ ζε θΨζε πξντφλ (ηεκΨρην εληφο ηεο 
ζπζθεπαζΫαο) μερσξηζηΨ. Όζα πξντφληα Ωρνπλ αηνκηθΪ ζπζθεπαζΫα λα εΫλαη ηππσκΩλα επ' 

απηΪο.  
2. Όια ηα πξντφληα πξΩπεη εθηφο ησλ παξαπΨλσ λα Ωρνπλ ηππσκΩλν απφ ηελ 

θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξεΫα ην ρξφλν παξαγσγΪο ηνπο, ην ρξφλν δηαηΪξεζεο ησλ ηδηνηΪησλ 
ηνπο Ϊ κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιΪγνπλ απηΩο.  

3. Όια ηα πξντφληα πνπ εΫλαη απνζηεηξσκΩλα, πξΩπεη εθηφο ησλ παξαπΨλσ λα αλαγξΨθνπλ 

ην ρξφλν απνζηεΫξσζεο θαη ην ρξφλν ιΪμεο απηΪο Ϊ κφλν ην ρξφλν ιΪμεο απηΪο 
ηππσκΩλα Ϊ αλΨγιπθα απφ ηελ θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξεΫα, θαζψο θαη ηε κΩζνδν κε ηελ 
νπνΫα απνζηεηξψζεθαλ 

4. Ρν εξγνζηΨζην παξαγσγΪο λα εΫλαη πηζηνπνηεκΩλν θαηΨ ISO 9001, φπσο απηφ ηζρχεη (ISO 

9001-2003). Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα κε ηελ πξνζθνξΨ. 
 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 
Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο κπνξεΫ λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, αζρΩησο ηεο λνκηθΪο θχζεο 

ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ωρνπλ ζηε δηΨζεζΪ ηνπο 
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αλαγθαΫνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθΪο δΩζκεπζεο ησλ θνξΩσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνΫσλ ζηεξΫδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο 
θαη απηνΫ ζηνπο νπνΫνπο ζηεξΫδνληαη εΫλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. πφ 

ηνπο Ϋδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κπνξνχλ λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ωλσζε Ϊ Ψιισλ θνξΩσλ.  

2.2.9  Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Ρν ΔΔΔΠ θΩξεη ππνγξαθΪ κε εκεξνκελΫα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο θαηΨ ην νπνΫν κπνξνχλ λα 

ππνβΨιινληαη πξνζθνξΩο. Αλ ζην δηΨζηεκα πνπ κεζνιαβεΫ κεηαμχ ηεο εκεξνκελΫαο ππνγξαθΪο ηνπ 
ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ Ωρνπλ επΩιζεη κεηαβνιΩο ζηα δεισζΩληα 
ζηνηρεΫα, εθ κΩξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ, ρσξΫο λα 

απαηηεΫηαη απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. Πηε ζπλΩρεηα κπνξεΫ λα ηελ ππνβΨιεη εθ λΩνπ κε επΫθαηξν 
ΔΔΔΠ. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δχλαηαη λα δηεπθξηλΫδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξΫεο πνπ παξΩρεη ζην ΔΔΔΠ κε 

ζπλνδεπηηθΪ ππεχζπλε δΪισζε, ηελ νπνΫα ππνβΨιιεη καδΫ κε απηφ. 

ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθΪο ππεχζπλεο δΪισζεο, εΫλαη δπλαηΪ, κε κφλε 
ηελ ππνγξαθΪ ηνπ θαηΨ πεξΫπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ε πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ εΫλαη κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρνπλ εμνπζΫα 
εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα λνεΫηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ Ϊ ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΪο ηνπ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο Ϊ ην 
αξκνδΫσο εμνπζηνδνηεκΩλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεΫ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα γηα δηαδηθαζΫεο 
ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ Ϊ γηα ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξΫπησζε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο απφ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ην ΔΔΔΠ ππνβΨιιεηαη ρσξηζηΨ 
απφ θΨζε κΩινο ηεο Ωλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηΪησο πξΩπεη λα πξνζδηνξΫδεηαη ε Ωθηαζε θαη ην εΫδνο ηεο 
ζπκκεηνρΪο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο θαηαλνκΪο ακνηβΪο κεηαμχ ηνπο) θΨζε κΩινπο ηεο Ωλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηΪο απηΪο. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο θΩξεη ηελ εηδηθΪ ππνρξΩσζε, λα δειψζεη, κΩζσ ηνπ ΔΔΔΠ, ηελ θαηΨζηαζΪ ηνπ ζε 

ζρΩζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 2.2.3 ηεο 

παξνχζεο2 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεΫ θαη ηπρφλ ιεθζΩληα κΩηξα πξνο απνθαηΨζηαζε ηεο 

αμηνπηζηΫαο ηνπ. 

ΗδΫσο επηζεκαΫλεηαη φηη θαηΨ ηελ απΨληεζε νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζην ζρεηηθφ πεδΫν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ 

ζχλαςε ζπκθσληψλ κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο κε ζηφρν ηε ζηξΩβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

ζπλδξνκΪ πεξηζηΨζεσλ, φπσο ε πΨξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(παξαγξΨθνπ 10 ηνπ Ψξζξνπ 73) Ϊ ε εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηεο παξαγξΨθνπ 3β ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδΫν 

πνπ πξνβΨιιεη θαηφπηλ ζεηηθΪο απΨληεζεο3. 

Όζνλ αθνξΨ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο 
(πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηΩο ζεσξεΫηαη φηη δελ Ωρνπλ αζεηεζεΫ 
εθφζνλ δελ Ωρνπλ θαηαζηεΫ ιεμηπξφζεζκεο Ϊ εθφζνλ Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξεΫηαη. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληΪζεη θαηαθαηηθΨ ζην 
ζρεηηθφ πεδΫν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνΫν εξσηΨηαη εΨλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη αλεθπιΪξσηεο ππνρξεψζεηο 
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φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο Ϊ, θαηΨ πεξΫπησζε, εΨλ Ωρεη 

αζεηΪζεη ηηο παξαπΨλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

2.2.9.2  Απνδεηθηηθά κέζα  (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο-Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ) 

Α. Ρν δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο ηνπο, 
φπσο νξΫδνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.1 Ωσο 2.2.8, θξΫλνληαη θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο, θαηΨ 

ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΨ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 
ηνπ Ψξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ πξνζθΩξσλ νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ϊ Ωλσζε απηψλ ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ 
θνξΩσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξεΫο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνΫσλ 
ζηεξΫδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΩρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα επηινγΪο 
θαηΨ πεξΫπησζε (παξΨγξαθνη 2.2.4- 2.2.8) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηΪζεη Ωλαλ 
θνξΩα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνΫνπ ζηεξΫδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαΫνο δελ πιεξνΫ ην ζρεηηθφ θξηηΪξην 
επηινγΪο Ϊ γηα ηνλ νπνΫν ζπληξΩρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΨιινπλ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ Ψιια απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα, αλ 
θαη ζην κΩηξν πνπ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ Ωρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΨλεη ηα πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ ηηο ζπλαθεΫο 
πιεξνθνξΫεο απεπζεΫαο κΩζσ πξφζβαζεο ζε εζληθΪ βΨζε δεδνκΩλσλ ζε νπνηνδΪπνηε θξΨηνο - κΩινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνΫα δηαηΫζεηαη δσξεΨλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΨζεσλ, εηθνληθφ θΨθειν επηρεΫξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζΪθεπζεο εγγξΨθσλ Ϊ ζχζηεκα πξνεπηινγΪο. Ζ δΪισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθΪ βΨζε δεδνκΩλσλ εκπεξηΩρεηαη ζην Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΨινπλ δηθαηνινγεηηθΨ, φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πνπ 
Ωρεη αλαζΩζεη ηε ζχκβαζε δηαζΩηεη Ϊδε ηα σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθΨ θαη απηΨ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκΪο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ αληΫζηνηρα ηα παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθΨ: 

α) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ Ϊ, 
ειιεΫςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ωγγξαθν πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ ηνπ 
θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο, 

απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΩο νη πξνυπνζΩζεηο. Ζ ππνρξΩσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ψλσ 
απνζπΨζκαηνο αθνξΨ θαη ζηα κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα Ϊ ζηα πξφζσπα πνπ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε 

απηφ θαηΨ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ψλσ παξΨγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3.2 θαη ην 2.2.3.3 πεξΫπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα, ηα πηζηνπνηεηηθΨ φηη 
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ Ϊ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε Ϊ φηη δελ Ωρνπλ 
ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο, εθδΫδνληαη απφ ην αξκφδην ΞξσηνδηθεΫν ηεο Ωδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΩα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ωρεη ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε δηθαζηηθΪ απφθαζε 
εθδΫδεηαη απφ ην νηθεΫν ΞξσηνδηθεΫν ηεο Ωδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ωρεη 
ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε απφθαζε ησλ εηαΫξσλ εθδΫδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο 

δηαηΨμεηο, σο θΨζε θνξΨ ηζρχνπλ. Ρα θπζηθΨ πξφζσπα (αηνκηθΩο επηρεηξΪζεηο) δελ πξνζθνκΫδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξΫ κε ζΩζεσο ζε εθθαζΨξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιΪ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκΩλνπο 

ζηελ ΔιιΨδα νηθνλνκηθνχο θνξεΫο απνδεηθλχεηαη κΩζσ ηεο ειεθηξνληθΪο πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΨξηεηεο 
ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ Δζφδσλ κε εθηχπσζε ηεο θαξηΩιαο “ΠηνηρεΫα Κεηξψνπ/ ΔπηρεΫξεζεο”, φπσο απηΨ 
εκθαλΫδνληαη ζην taxisnet. 

Αλ ην θξΨηνο-κΩινο Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο Ωγγξαθν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ Ϊ φπνπ ην 
Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.3, ην Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ 



 

Σελίδα 27 

κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε - κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη 

Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ 
δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο 
- κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο παξΩρνπλ, φπνπ θξΫλεηαη αλαγθαΫν, επΫζεκε δΪισζε ζηελ νπνΫα αλαθΩξεηαη 
φηη δελ εθδΫδνληαη ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ Ϊ φηη ηα Ωγγξαθα απηΨ 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ 

πεξΫπησζε β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπΩο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξΩα φηη δελ ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΨγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο δει. γηα ηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2 

ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηνπλ νη πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ πνπ 
Ωρνπλ εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο.  

δ) ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

ε) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα φηη δελ Ωρεη 

εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαΫηεζεο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ψζθεζε 
επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκΫδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαΫσζε ηνπ νηθεΫνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΨηνπο εγθαηΨζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζε 
θξΨηνο κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο πξνζθνκΫδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαΫσζε ηνπ αληΫζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο XI ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 

κε ην νπνΫν πηζηνπνηεΫηαη αθελφο ε εγγξαθΪ ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΩξνπ ην εηδηθφ επΨγγεικΨ ηνπο. Πηελ 
πεξΫπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεΫ ηΩηνην κεηξψν, ην Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη 
απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε - κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ 

ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, 
ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο 
ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο φηη δελ ηεξεΫηαη ηΩηνην κεηξψν θαη φηη αζθεΫ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεΫηαη γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο ππφ αλΨζεζε ζχκβαζεο. 

Νη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ βεβαΫσζε εγγξαθΪο ζην νηθεΫν  
ΔπηκειεηΪξην.  

Β.3. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

Β.4. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

Β.5. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο εΫλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκΫδεη ηα θαηΨ πεξΫπησζε λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΨ, πηζηνπνηεηηθΨ κεηαβνιψλ, αληΫζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. 
ζε ζψκα, ζε πεξΫπησζε Α.Δ., θιπ., αλΨινγα κε ηε λνκηθΪ κνξθΪ ηνπ δηαγσληδνκΩλνπ). Απφ ηα αλσηΩξσ 

Ωγγξαθα πξΩπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζΪ ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΩο ηξνπνπνηΪζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξΫα θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα δηελΩξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαΫσκα ππνγξαθΪο θιπ.), ηπρφλ ηξΫηνη, ζηνπο νπνΫνπο Ωρεη 

ρνξεγεζεΫ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεΫα ηνπ/ησλ Ϊ/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο/ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε επΫζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο 

εθΨζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΩο δηαηΨμεηο Ϊ δηαζΩηνπλ πηζηνπνΫεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνΫεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΨ πξφηππα πηζηνπνΫεζεο, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο VII ηνπ 
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ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκΫδνπλ ζηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθΪο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρΪ Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνΫεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθΨ απηΨ αλαθΩξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΨ βΨζεη ησλ νπνΫσλ Ωγηλε ε εγγξαθΪ ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ζηνλ επΫζεκν θαηΨινγν Ϊ ε πηζηνπνΫεζε θαη ε θαηΨηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΨινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθΪ ζηνπο επΫζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο Ϊ ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδΫδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνΫεζεο, ζπληζηΨ ηεθκΪξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξΨ ηηο απαηηΪζεηο πνηνηηθΪο επηινγΪο, ηηο νπνΫεο θαιχπηεη ν επΫζεκνο θαηΨινγνο Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε επΫζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΨζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξΩσζε ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ππνβΨιινπλ ηα παξαπΨλσ, θαηΨ 

πεξΫπησζε δηθαηνινγεηηθΨ, γηα θΨζε νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζπκκεηΩρεη ζηελ Ωλσζε, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ πεξΫπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΩαο επηζπκεΫ λα ζηεξηρζεΫ ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ ηνπο αλαγθαΫνπο 
πφξνπο, πξνζθνκΫδεη, ηδΫσο, ζρεηηθΪ Ωγγξαθε δΩζκεπζε ησλ θνξΩσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1  Κξηηήξην αλάζεζεο  

ΘξηηΪξην αλΨζεζεο ηεο Πχκβαζεο εΫλαη ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη 

ηηκΪο.    

2.3.2. Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

2.3.3  Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

α. Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη κε βΨζε ηηο απαηηΪζεηο ηεο ΓηαθΪξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνθεξπρζεΫζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκΪζεηαο αλΨ εΫδνο /ηκΪκα.. 

β. Πε πεξΫπησζε κε ππνβνιΪο, Ϊ κε Ωγθαηξεο θαη πξνζΪθνπζαο ππνβνιΪο Ϊ θαηΨ παξΩθθιηζε ησλ 
απαηηΪζεσλ ηεο ΓηαθΪξπμεο ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ΦαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο-
ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» θαη ηνπ ΦαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ», ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο 

απαξΨδεθηε. 

γ. Ζ εθ παξαδξνκΪο ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο ζηνλ θΨθειν «ΓηθαηνινγεηηθΨ 
ΠπκκεηνρΪο – ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη αληΫζηξνθα, δελ αλαγλσξΫδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ 

πζηΩξσλ θαη νδεγεΫ ππνρξεσηηθΨ ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξΨο. 

δ. Γηα λα ζεσξεζνχλ Ωγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθΨ, πξΩπεη λα βξΫζθνληαη ζε ηζρχ θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα 
θαηαιεθηηθΪο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ.  

ε. Ρα δηθαηνινγεηηθΨ πξΩπεη λα εΫλαη ζπληαγκΩλα ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ λα ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε 
κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα (λ.4412/16 Ψξζξν 92). 

ζη. Νη ππνςΪθηνη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δχλαηαη πξνζθιεζνχλ, εγγξΨθσο απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, γηα 

παξνρΪ δηεπθξηλΪζεσλ Ϊ ζπκπιΪξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ωρνπλ ππνβΨιιεη. Ζ ελ ιφγσ 
ζπκπιΪξσζε Ϊ δηεπθξΫληζε δελ επηηξΩπεηαη λα Ωρεη σο ζπλΩπεηα ηελ κεηαγελΩζηεξε αληηθαηΨζηαζε Ϊ 
ππνβνιΪ εγγξΨθσλ πξνθεηκΩλνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο ΓηαθΪξπμεο. Δλ  ιφγσ 

δηεπθξηλΪζεηο Ϊ ζπκπιεξψζεηο (δηνξζψζεηο ηππηθψλ ιαζψλ Ϊ Ϊζζνλνο ζεκαζΫαο παξαιεΫςεσλ ησλ 



 

Σελίδα 29 

πξνζθνξψλ), γΫλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 102 ηνπ Λ. 4412/06 θαη ην Ψξζξν 14 ηεο Α 

56902/215//2-06-2017. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο Ϊ πεχζπλεο Γειψζεηο Ϊ βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
πεξηιακβΨλνληαη ζηηο πξνζθνξΩο δελ ρξεηΨδεηαη λα θΩξνπλ ζεψξεζε γλεζΫνπ ππνγξαθΪο, θαη πξΩπεη λα 

ππνγξΨθνληαη ςεθηαθΨ απφ ηνπο Ωρνληεο ππνρξΩσζε πξνο ηνχην, Ϊηνη απφ ην Ϋδην ην θπζηθφ πξφζσπν 
πνπ ζπκκεηΩρεη ζην δηαγσληζκφ Ϊ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεΫα απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηΪο. 
ΔπηπιΩνλ, απαηηεΫηαη, , λα θΩξνπλ εκεξνκελΫα, ε νπνΫα λα εΫλαη εληφο ησλ ηειεπηαΫσλ ηξηΨληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ (Λ. 4250/14). 

ε. Γελ επηηξΩπνληαη ελαιιαθηηθΩο πξνζθνξΩο Ϊ αληηπξνζθνξΩο θαη ζε πεξΫπησζε ππνβνιΪο ηνπο 
απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. Ν ππνςΪθηνο, ν νπνΫνο ζα ππνβΨιιεη ηΩηνηαο θχζεο πξνηΨζεηο, δελ 
δηθαηνχηαη ζε θακΫα πεξΫπησζε λα δηακαξηπξεζεΫ Ϊ λα επηθαιεζηεΫ ιφγνπο πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο 

απφξξηςεο ησλ πξνηΨζεσλ απηψλ. 

ζ.  Γελ απαηηεΫηαη ε πξνζθφκηζε εγγξΨθσλ θαη ζε Ωληππε κνξθΪ, ηα νπνΫα θΩξνπλ ςεθηαθΪ ππνγξαθΪ 
θαη Ωρνπλ ππνβιεζεΫ ειεθηξνληθΨ ζην Πχζηεκα.  

η. Έληππα δηθαηνινγεηηθΨ-πξνζθνξΩο πνπ πεξηΩξρνληαη κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελΩξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ Ϊ ηνλ πξνθαζνξηζκΩλν ρξφλν, δελ απνζθξαγΫδνληαη αιιΨ παξαδΫδνληαη ζην αξκφδην 
φξγαλν απνζθξΨγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξν ηεο εθπλνΪο ηεο πξνζεζκΫαο πνπ θαζνξΫδεηαη απφ ηε 

ΓηαθΪξπμε, πξνθεηκΩλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδΫ κε ηηο Ψιιεο πνπ θαηαηΫζεληαη θαηΨ ηε δηαγσληζηηθΪ 
δηαδηθαζΫα (Λ.4412/16 Ψξζξν 96). 

ηα. Έληππα δηθαηνινγεηηθΨ-πξνζθνξΩο πνπ ππνβΨιινληαη Ϊ κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, 

επηζηξΩθνληαη ζηνπο ζπκκεηΩρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο  ρσξΫο λα απνζθξαγΫδνληαη (Λ.4412/16 Ψξζξν 
96). 

ηβ.  Ρα Ωληππα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ινηπΨ ζηνηρεΫα δελ πξΩπεη λα Ωρνπλ μΩζκαηα, ζβεζΫκαηα, πξνζζΪθεο, 

δηνξζψζεηο Ϊ Ψιινπ εΫδνπο αιινηψζεηο. ΔΨλ ππΨξρεη ζηελ πξνζθνξΨ νπνηαδΪπνηε δηφξζσζε Ϊ 
πξνζζΪθε, απηΪ πξΩπεη λα εΫλαη θαζαξνγξακκΩλε θαη κνλνγξακκΩλε απφ ηνλ πξνζθΩξνληα, ην δε 
αξκφδην φξγαλν απνζθξΨγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΨ ηνλ Ωιεγρν, κνλνγξΨθεη θαη ζθξαγΫδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε Ϊ πξνζζΪθε. Ζ πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη φηαλ ππΨξρνπλ ζ' απηΪ δηνξζψζεηο νη νπνΫεο ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθΪ θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο ΔπηηξνπΪο Γηαγσληζκνχ. 

ηγ. Νη Ωληππεο πξνζθνξΩο ππνγξΨθνληαη θαη κνλνγξΨθνληαη αλΨ θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα Ϊ ζε 

πεξΫπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. (Λ. 4412/16 Ψξζξν 96).  

ηδ. ΑλαθνξηθΨ κε ην ζΩκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξΨθσλ εγγξΨθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ 
ηελ παξνχζα δηαθΪξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρεΫσλ ηεο πξνζθνξΨο, ηζρχνπλ νη δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 

1 ηνπ Λ.4250/14 (ΦΔΘ Α΄ 74/26-03-14). πνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξΨ ειεθηξνληθΨ αξρεΫα .pdf ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξΨθσλ πνπ δελ εΫλαη ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλα απφ ηνλ εθδφηε 
ηνπο, εθιακβΨλνληαη σο ππνβιεζΩληα απιΨ θσηναληΫγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρΪ ηνπο Ϊ κε εμεηΨδνληαη 

κε βΨζε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ η.Α΄74/26-03-14). ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ζε 
ππνβιεζΩληα ηΩηνηα ζηνηρεΫα δηελεξγεΫηαη ππνρξεσηηθΨ απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ πεξεζΫα 
δεηγκαηνιεπηηθφο Ωιεγρνο, πξνθεηκΩλνπ λα εμαθξηβσζεΫ ε αθξΫβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιΨρηζηνλ 5%, 
ηδΫσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκΪ ησλ ππεξεζηψλ Ϊ θνξΩσλ πνπ εμΩδσζαλ ηα πξσηφηππα. ΓηαπΫζησζε φηη 

ππνβιΪζεθαλ αιινησκΩλα ζηνηρεΫα επηθΩξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξΨγξαθν 6 
ηνπ Ψξζξνπ 22 ηνπ Λ.1599/1986, εθφζνλ ηΩηνηα πξΨμε δελ ηηκσξεΫηαη απζηεξφηεξα απφ Ψιιε πνηληθΪ 
δηΨηαμε. Πε θΨζε ηΩηνηα πεξΫπησζε, ε εθδνζεΫζα βΨζεη ησλ ζηνηρεΫσλ δηνηθεηηθΪ Ϊ Ψιιε πξΨμε, 

αλαθαιεΫηαη ακΩζσο.  

ηε. Ζ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ππνβΨιιεη θνηλΪ πξνζθνξΨ, ε νπνΫα ππνγξΨθεηαη ππνρξεσηηθΨ 
ςεθηαθΨ εΫηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ απνηεινχλ ηελ Ωλσζε, εΫηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

λνκΫκσο εμνπζηνδνηεκΩλν. Πηελ πξνζθνξΨ, απαξαηηΪησο πξΩπεη λα πξνζδηνξΫδεηαη ε Ωθηαζε θαη ην εΫδνο 
ηεο ζπκκεηνρΪο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο θαηαλνκΪο ακνηβΪο κεηαμχ ηνπο) θΨζε κΩινπο ηεο 
Ωλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηΪο απηΪο. 
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ηζη. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηΩρνληεο θαη ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ ζεκεΫν θαηΨ ηε δηΨξθεηα 

ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο, λα ππνβΨιινπλ φια Ϊ νξηζκΩλα δηθαηνινγεηηθΨ, φηαλ απηφ απαηηεΫηαη γηα 
ηελ  νξζΪ δηεμαγσγΪ ηεο (Λ. 4412/16 Ψξζξν 79). 

2.4.2  Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΨ, κΩζσ ηεο δηαδηθηπαθΪο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ νξΫδεη ε 

παξνχζα δηαθΪξπμε (Ψξζξν 1.5), ζηελ ΔιιεληθΪ Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΨθειν, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδΫσο ζην Ψξζξν 15 ηεο Α56902/215//02-06-17 (Β‟ 1924) «ΡερληθΩο 
ιεπηνκΩξεηεο θαη δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).»  

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο θαη νπνηαδΪπνηε ειεθηξνληθΪ επηθνηλσλΫα κΩζσ ηνπ 
ζπζηΪκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζΫεο ρξνλνζΪκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ψξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ψξζξν 6 ηεο σο Ψλσ πνπξγηθΪο Απφθαζεο. 

ΚεηΨ ηελ παξΩιεπζε ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο θαη ψξαο, δελ ππΨξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιΪο 
πξνζθνξΨο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθΪο αδπλακΫαο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζΩηνπζα 

αξρΪ ζα ξπζκΫζεη ηα ηεο ζπλΩρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθΪ αλαθνΫλσζΪ ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ππνβΨιινπλ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ωλαλ (ππν)θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο –ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» ζηνλ νπνΫν 

πεξηιακβΨλνληαη ηα θαηΨ πεξΫπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ε ηερληθΪ πξνζθνξΨ  ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ωλαλ (ππν)θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε  «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» ζηνλ νπνΫν  πεξηιακβΨλεηαη ε 

νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη ηα θαηΨ πεξΫπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ.  

Ρα ζηνηρεΫα ηεο πξνζθνξΨο πνπ Ωρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηΪξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 
21 ηνπ λ. 4412/2016, ππνβΨιινληαη ζηνλ νηθεΫν (ππν)θΨθειν σο μερσξηζηφ αξρεΫν θαη ζεκαΫλνληαη απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα κε ρξΪζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδΫνπ ηνπ ΠπζηΪκαηνο (νη πιεξνθνξΫεο απηΩο αθνξνχλ, 

ηδΫσο, ηα ηερληθΨ Ϊ εκπνξηθΨ απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθΩο πηπρΩο ησλ πξνζθνξψλ). Πηελ πεξΫπησζε 
απηΪ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ππνβΨιιεη ζηνλ νηθεΫν (ππν)θΨθειν ζρεηηθΪ αηηηνιφγεζε, αλαθΩξνληαο ξεηΨ 
φιεο ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ Ϊ δηνηθεηηθΩο πξΨμεηο πνπ επηβΨιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκΩλεο πιεξνθνξΫαο ΓηαθνξεηηθΨ δχλαληαη λα ιακβΨλνπλ γλψζε απηψλ ησλ ζηνηρεΫσλ νη ινηπνΫ 
δηαγσληδφκελνη.  

Ζ Α.Α. δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξΫεο πνπ ηεο Ωρνπλ δηαβηβΨζεη νη πξνζθΩξνληεο θαη ηηο νπνΫεο Ωρνπλ 

ραξαθηεξΫζεη σο εκπηζηεπηηθΩο. 

Γελ ραξαθηεξΫδνληαη σο εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηηο ηηκΩο κνλΨδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζΪ ηεο. 

2.4.2.4. Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπληΨζζεη ηελ ηερληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ ηνπ πξνζθνξΨ ζπκπιεξψλνληαο 
ηελ αληΫζηνηρε εηδηθΪ ειεθηξνληθΪ θφξκα ηνπ ΠπζηΪκαηνο θαη επηζπλΨπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 

«ΠπλεκκΩλσλ ΖιεθηξνληθΪο ΞξνζθνξΨο» θαη ζηνλ θαηΨ πεξΫπησζε (ππν)θΨθειν φια ηα ζηνηρεΫα ηεο 
πξνζθνξΨο ηνπ ζε κνξθΪ αξρεΫνπ Portable Document Format(PDF). 

 

Πηελ ζπλΩρεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο παξΨγεη απφ ην ζχζηεκα ηα ειεθηξνληθΨ αξρεΫα (εθηππψζεηο ηεο 
ΡερληθΪο ΞξνζθνξΨο Αλαδφρνπ θαη ηεο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο Αλαδφρνπ ζε κνξθΪ αξρεΫνπ Portable 
Document Format (PDF)), ηα νπνΫα ππνγξΨθνληαη κε εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ 

πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε ρξΪζε εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
Ψξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924) θαη επηζπλΨπηνληαη ζηνπο αληΫζηνηρνπο 
(ππν)θαθΩινπο ηεο πξνζθνξΨο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα. ΘαηΨ ηελ ζπζηεκηθΪ ππνβνιΪ ηεο 

πξνζθνξΨο ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεΫ απηνκαηνπνηεκΩλνπο ειΩγρνπο επηβεβαΫσζεο ηεο ειεθηξνληθΪο 
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πξνζθνξΨο ζε ζρΩζε κε ηα παξαρζΩληα ειεθηξνληθΨ αξρεΫα (ΡερληθΪ θαη ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ) θαη 

εθφζνλ νη Ωιεγρνη απηνΫ απνβνχλ επηηπρεΫο ε πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη ζην ζχζηεκα. 

ΓηαθνξεηηθΨ, ε πξνζθνξΨ δελ ππνβΨιιεηαη θαη ην Πχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα κε ζρεηηθφ 
κΪλπκα ζθΨικαηνο ζηε δηεπαθΪ ηνπ ρξΪζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, πξνθεηκΩλνπ ν ηειεπηαΫνο λα 

πξνβεΫ ζηηο ζρεηηθΩο ελΩξγεηεο δηφξζσζεο. 

 

Δθφζνλ νη ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο θαη νη νηθνλνκηθνΫ φξνη δελ Ωρνπλ απνηππσζεΫ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 

εηδηθΩο ειεθηξνληθΩο θφξκεο ηνπ ΠπζηΪκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο επηζπλΨπηεη ςεθηαθΨ 
ππνγεγξακκΩλα ηα ζρεηηθΨ ειεθηξνληθΨ αξρεΫα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εθΨζηνηε δηαθΪξπμεο (ηδΫσο 
ηερληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ). 

Απφ ην Πχζηεκα εθδΫδεηαη ειεθηξνληθΪ απφδεημε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο, ε νπνΫα απνζηΩιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΩα κε κΪλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ. 

Πηελ πεξΫπησζε δηΨζηαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζηελ εηδηθΪ θφξκα ηνπ 
ζπζηΪκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ, ππεξηζρχεη ην ηειεπηαΫν. 

ΔηδηθΨ ηα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ Ωγγξαθα πνπ παξΩρνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξεΫο 
αλαδεηνχληαη απηεπΨγγειηα απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, κΩζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκΨησλ. 
Έσο ηελ πιΪξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ππνβΨιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΩα ειεθηξνληθΨ ζε κνξθΪ αξρεΫνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ Ωρνπλ 
ζπληαρζεΫ/παξαρζεΫ απφ ηνλ Ϋδην, θΩξνπλ εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε 
ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε ρξΪζε εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 8 

ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924), ρσξΫο λα απαηηεΫηαη ζεψξεζε γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο. 

2.4.2.5. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ ησλ σο Ψλσ ζηνηρεΫσλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκΫδνληαη ππνρξεσηηθΨ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ζηελ Α.Α θαη ζε Ωληππε 

κνξθΪ ζε ζθξαγηζκΩλν θΨθειν, ηα ζηνηρεΫα ηεο ειεθηξνληθΪο  πξνζθνξΨο ηα νπνΫα απαηηεΫηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθΪ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΡΩηνηα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ 
εΫλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο, ηα πξσηφηππα Ωγγξαθα ηα νπνΫα Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ 

ηδησηηθνχο θνξεΫο θαη δελ θΩξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα Ωγγξαθα πνπ θΩξνπλ ηε 
ΠθξαγΫδα ηεο ΣΨγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκΫδνληαη ζε Ωληππε κνξθΪ ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ηα 
νπνΫα θΩξνπλ εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε 

ρξΪζε εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-
2017 (ΦΔΘ Β 1924), ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθΨ θπιιΨδηα θαη φζα πξνβιΩπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη 
θνξεΫο ππνρξενχληαη λα απνδΩρνληαη ζε αληΫγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα δεηεΫ  απφ πξνζθΩξνληεο θαη ππνςΪθηνπο ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ 
ζεκεΫν θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο, λα ππνβΨιινπλ ζε Ωληππε κνξθΪ θαη ζε εχινγε πξνζεζκΫα 
φια Ϊ νξηζκΩλα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ζηνηρεΫα  πνπ Ωρνπλ ππνβΨιεη ειεθηξνληθΨ,  φηαλ απηφ απαηηεΫηαη γηα 

ηελ νξζΪ δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο. 

2.4.3  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

Ρα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζηνλ (ππν)θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΨ 
ΠπκκεηνρΪο – ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» ππνβΨιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ειεθηξνληθΨ ζε κνξθΪ 
αξρεΫνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ/παξαρζεΫ απφ ηνλ Ϋδην, θΩξνπλ 

εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε ρξΪζε 
εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 
Β 1924), ρσξΫο λα απαηηεΫηαη ζεψξεζε γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο. 

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα 
πεξηιακβΨλνπλ:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

Ψξζξνπ 79 θαη 79Α ηνπ λ. 4412/2016,  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιΩπεηαη ζην Ψξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα Ψξζξα  2.1.5 
θαη 2.2.2.1 αληΫζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο 
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 Νη πξνζθΩξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνΫν Ωρεη αλαξηεζεΫ, ζε κνξθΪ αξρεΫσλ 

ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθΪ πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεΫ 
αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο δηαθΪξπμεο  
Ρν ΔΔΔΠ απνηειεΫ ππεχζπλε δΪισζε ζρεηηθΨ κε ηελ νηθνλνκηθΪ θαηΨζηαζε, ηηο ηερληθΩο θαη ινηπΩο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα επηρεηξΪζεσλ γηα δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. ΓηαηΫζεηαη ζε φιεο 
ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη ρξεζηκνπνηεΫηαη σο πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε εθπιΪξσζεο φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ φξσλ ζηηο δηαδηθαζΫεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. ΣΨξηο ζην ΔΔΔΠ, νη 

ππνβΨιινληεο πξνζθνξΨ  δελ ρξεηΨδεηαη πιΩνλ λα ππνβΨιινπλ πιΪξε απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα θαη Ωληππα 
πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα  ζηηο  δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ ΔΔ,  θΨηη  πνπ 
απινπζηεχεη ηελ πξφζβαζε ζε επθαηξΫεο δηαζπλνξηαθΪο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο. 
Πην ΔΔΔΠ νπζηαζηηθΨ δειψλεηαη απφ ηνλ θΨζε ππνςΪθην φηη πιεξνχληαη ηα θξηηΪξηα επηινγΪο θαη νη 

πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο (ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα Ϊ/θαη ηελ ΓηαθΪξπμε) θαη φηη νη 
ζπκκεηΩρνληεο δελ εκπΫπηνπλ ζε θΨπνην ιφγν απνθιεηζκνχ (λ. 4412/16 Ψξζξα 75 σο 77). 

ΞεξηιακβΨλεη πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηνπο Ωηεξνπο θνξεΫο ζηνπο νπνΫνπο ηπρφλ ζηεξηρζεΫ ν ππνβΨιισλ 

πξνζθνξΨ. 

ΞξνζδηνξΫδεη ηε δεκφζηα αξρΪ Ϊ ην ηξΫην κΩξνο πνπ εΫλαη ππεχζπλν γηα ηελ Ωθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβΨλεη επΫζεκε δΪισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα εΫλαη ζε ζΩζε, εθφζνλ 

ηνπ δεηεζεΫ θαη ρσξΫο θαζπζηΩξεζε, λα πξνζθνκΫζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΨ. 

ΞεξηΩρεη ηηο πιεξνθνξΫεο πνπ απαηηνχληαη, φπσο πρ ηελ ειεθηξνληθΪ δηεχζπλζε ηεο βΨζεο δεδνκΩλσλ, 

ηπρφλ δεδνκΩλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηΨ πεξΫπησζε, ηελ απαξαΫηεηε δΪισζε ζπλαΫλεζεο, φηαλ ε 

αλαζΩηνληα θνξΩα κπνξεΫ λα ιΨβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απεπζεΫαο πξφζβαζε ζε 

βΨζε δεδνκΩλσλ. 

Ζ δηαδηθαζΫα ππνβνιΪο απφ ηνλ ππνςΪθην Ωρεη σο εμΪο: 

Ν ππνςΪθηνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο πξΩπεη λα «θαηεβΨζεη» ην αξρεΫν απφ ην ΔΠΖΓΖΠ, λα ην απνζεθεχζεη 

ζηνλ Ζ/ ηνπ θαη λα κεηαβεΫ ζηελ ηζηνζειΫδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el Πηελ ηζηνζειΫδα απηΪ, πξΩπεη λα επηιΩμεη «ΔηζαγσγΪ ΔΔΔΠ» θαη λα 

ηειεθνξηψζεη («αλεβΨζεη») ην αξρεΫν ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ ΔΔΔΠ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ηειεαπνζΪθεπζε 

(«θαηΩβαζε») απφ ην ΔΠΖΓΖΠ. 

Πηελ αλσηΩξσ ηζηνζειΫδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιΩγεη ειεθηξνληθΨ, ηα θαηΨιιεια πεδΫα πνπ Ωρνπλ 

θαζνξηζηεΫ απφ ηελ αλαζΩηνληα θνξΩα, θαζψο θαη ηα πεδΫα κε ηελ εκεξνκελΫα θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο. 

Αλ εΫλαη δπλαηφ, ππνγξΨθεη ςεθηαθΨ ζην θαηΨιιειν ζεκεΫν. 

ΔπηιΩγεη «Δθηχπσζε». Ρν αξρεΫν εκθαλΫδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθΪ θαη εΫλαη πιΩνλ δπλαηΪ ε εθηχπσζε 

ηνπ κε ρξΪζε θΨπνηνπ πξνγξΨκκαηνο εθηππσηΪ ζε κνξθΪ .pdf. Πε πεξηβΨιινλ Microsoft Windows, ην 

eΔΔΔΠ κπνξεΫ λα εθηππσζεΫ σο αξρεΫν PDF κΩζσ ηνπ Chrome (Ωρεη Ϊδε ελζσκαησκΩλε ιεηηνπξγΫα 

εθηχπσζεο PDF). ΓηαθνξεηηθΨ, κπνξεΫ λα ρξεζηκνπνηΪζεη νπνηνδΪπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγΫαο αξρεΫσλ 

PDF πνπ δηαηΫζεηαη δσξεΨλ ζην δηαδΫθηπν. Πε πεξηβΨιινλ Mac OSX Ϊ Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεΫ λα 

εθηππσζεΫ απφ θΨζε θπιινκεηξεηΪ. 

πνγξΨθεη ςεθηαθΨ ην αξρεΫν pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην Ωρεη ππνγξΨςεη ςεθηαθΨ ζηελ 

ηζηνζειΫδα). 

πνβΨιιεη ην αξρεΫν ηνπ ΔΔΔΠ ηφζν ζε κνξθΪ .xml (αλ Ωρεη δεκηνπξγεζεΫ απφ ηελ Α.Φ.) φζν θαη ζε .pdf 

ζην θΨθειν ηεο πξνζθνξΨο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο. 

Ζ ΔπηηξνπΪ δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αμηνινγεΫ ην ΔΔΔΠ εΫηε κε ηε ρξΪζε ηνπ αξρεΫνπ .pdf (εΫηε κε 

ηελ ηειεθφξησζε ηνπ αξρεΫνπ .xml) ζηελ ηζηνζειΫδα πνπ ην δεκηνχξγεζε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). ΔπηζεκαΫλνληαη ηα αθφινπζα, 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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πξνθεηκΩλνπ λα απνθεπρζνχλ πιεκκΩιεηεο θαηΨ ηε ζπκπιΪξσζε ηνπ ΔΔΔΠ πνπ επηζχξνπλ ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ εθΨζηνηε νηθνλνκηθνχ θνξΩα απφ ηε ζπλΩρηζε ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο :  

(α) Πηελ πεξΫπησζε πνπ Ωλαο νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκεηΩρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη δελ 

ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ νληνηΪησλ πξνθεηκΩλνπ λα αληαπνθξηζεΫ ζηα θξηηΪξηα επηινγΪο, 

ζπκπιεξψλεη θαη ππνβΨιιεη Ωλα (1) ΔΔΔΠ.  

(β) Πηελ πεξΫπησζε πνπ Ωλαο νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκεηΩρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιΨ 

ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κΫαο Ϊ πεξηζζφηεξσλ Ψιισλ νληνηΪησλ πξνθεηκΩλνπ λα αληαπνθξηζεΫ ζηα 

θξηηΪξηα επηινγΪο, πξΩπεη λα κεξηκλΨ ψζηε ε αλαζΩηνπζα αξρΪ λα ιακβΨλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ καδΫ κε 

ρσξηζηφ ΔΔΔΠ, φπνπ παξαηΫζεληαη νη ζρεηηθΩο πιεξνθνξΫεο γηα θΨζε κΫα απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνΫεο 

ζηεξΫδεηαη.  

(γ) Πηελ πεξΫπησζε ζπκκεηνρΪο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκΫισλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ (ι.ρ ελψζεσλ, 

θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξΩπεη λα δΫλεηαη, γηα θΨζε Ωλαλ ζπκκεηΩρνληα νηθνλνκηθφ θνξΩα, 

ρσξηζηφ ΔΔΔΠ, ζην νπνΫν παξαηΫζεληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξΫεο.  

πνγξαθΪ Δπξσπατθνχ ΔληαΫνπ ΔγγξΨθνπ Πχκβαζεο 

Πχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ Ψξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4497/2017: 

- ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ΔΔΔΠ ηνπ Ψξζξνπ 79, εΫλαη δπλαηΪ, κε κφλε ηελ ππνγξαθΪ ηνπ θαηΨ πεξΫπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ε πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εΫλαη κΩιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο 

απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφλ 

 - Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ παξφληνο Ψξζξνπ, λνεΫηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ Ϊ ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΪο ηνπ θαηΨ 

ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο Ϊ αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο Ϊ ην αξκνδΫσο εμνπζηνδνηεκΩλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεΫ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα γηα δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ Ϊ γηα ζπγθεθξηκΩλε 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 Απφ ηα απνδεηθηηθΨ κΩζα ζα πξΩπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθΪλεηα ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ 

πεξηιΪθζεθαλ ζην ΔΔΔΠ θαη ε ζπλδξνκΪ ησλ πξνυπνζΩζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο ζην πξφζσπν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο. Ν θαηΨ ηα αλσηΩξσ Ωιεγρνο ηεο 

νξζφηεηαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρεΫσλ θαη ε δηαπΫζησζε ηεο απνπζΫαο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζα γΫλεη 

ππνρξεσηηθΨ πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΩζκαηνο, γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζα επηιεγεΫ θαηΨ 

ηε δηαδηθαζΫα ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Πε πεξΫπησζε κε ππνβνιΪο (Ϊ θαηΨ παξΩθθιηζε ησλ απαηηΪζεσλ ηεο δηαθΪξπμεο ππνβνιΪο) ηνπ ΔΔΔΠ, ε 

πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

2. Ζ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο πξνζθνκΫδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ.  

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλε ζα πξΩπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηΪζεηο θαη 
ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο πνπ Ωρνπλ ηεζεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζην ΞαξΨξηεκα Η (ελφηεηα 2), 

πεξηγξΨθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΩλεο απαηηΪζεηο θαη πξνδηαγξαθΩο πιεξνχληαη. ΞεξηιακβΨλεη 
ηδΫσο ηα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ, βΨζεη ησλ νπνΫσλ ζα αμηνινγεζεΫ ε θαηαιιειφιεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΨζε ην θξηηΪξην αλΨζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο 

Ψλσ ΞαξΨξηεκα.  

ΔπηπιΩνλ,   

Α. Θα πξΩπεη λα πξνζθνκηζηεΫ πεχζπλε δΪισζε, ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα (Ξξφεδξν Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ϊ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν Ϊ ΓηαρεηξηζηΪ θ.ιπ. 



 

Σελίδα 34 

Ϊ εηδηθΨ εμνπζηνδνηεκΩλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνΫα ζα αλαγξΨθεηαη/δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξΨ 

ζπληΨρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο, πεξΫ ησλ 
νπνΫσλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο, Ωιαβε πιΪξε γλψζε, απνδΩρεηαη θαη ζε πεξΫπησζε αλΨζεζεο ζα θαιχςεη 
πιΪξσο. 

Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.6 θαη 2.2.7 ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο Ι, ΙΙ). 

2.4.3.3. α. Ν ζθξαγηζκΩλνο θΨθεινο ηεο αλσηΩξσ παξαγξΨθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνΫν ζα 
πξνζθνκΫδνληαη ηα ζηνηρεΫα ηνπ θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο-ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» θαη ζε 

Ωληππε κνξθΪ, πεξηΩρεη δηαβηβαζηηθφ Ωγγξαθν ζην νπνΫν ζα αλαθΩξνληαη αλαιπηηθΨ ηα πξνζθνκηδφκελα 
δηθαηνινγεηηθΨ πνπ ζα εΫλαη ζπξξακκΩλα θαη αξηζκεκΩλα θαηΨ θχιιν κε ζπλερΪ αξΫζκεζε. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ηα Ωληππα ηερληθΨ ζηνηρεΫα ηεο πξνζθνξΨο δελ εΫλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγΨινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θΨθειν, ηφηε απηΨ ζπζθεπΨδνληαη ηδηαΫηεξα (νκνΫσο ζε ζθξαγηζκΩλν 
θΨθειν), κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθΪ Ωλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπΩο ελδεΫμεηο ηνπ 
θαθΩινπ. 

β. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο δελ πξΩπεη ζε θακΫα πεξΫπησζε λα εκθαλΫδνληαη νηθνλνκηθΨ 
ζηνηρεΫα. Ρπρφλ εκθΨληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρεΫσλ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ιΩμεσλ φπσο «δσξεΨ, δσξεΨλ 
θ.Ψ.») απνηειεΫ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΨο. 

γ. Ρα ειεθηξνληθΨ ηπρφλ ππνβαιιφκελα ηερληθΨ θπιιΨδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα ππνβΨιινληαη 
ζηελ ειιεληθΪ Ϊ Ψιιε γιψζζα (Λ. 4412/16 Ψξζξν 92), ζα πξΩπεη λα εΫλαη ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλα απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νΫθν/εθδφηε ηνπο. Πε αληΫζεηε πεξΫπησζε ζα πξΩπεη λα ζπλνδεχνληαη, επΫ πνηλΪ 

απφξξηςεο, απφ πεχζπλε ΓΪισζε ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα, ζηελ νπνΫα ζα 
δειψλεηαη φηη πξνδηαγξαθΩο θαη ηα ινηπΨ ζηνηρεΫα ησλ ελ ιφγσ θπιιαδΫσλ ηαπηΫδνληαη κε ηα ζηνηρεΫα 
ησλ ηερληθψλ θπιιαδΫσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ/εθδφηε Ϊ φηη εΫλαη ηα επΫζεκα ηερληθΨ 

θπιιΨδηα (Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ/εθδφηε. Ρα αλσηΩξσ ηερληθΨ θπιιΨδηα επεηδΪ εΫλαη 
ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλα εΫηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νΫθν, εΫηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα βΨζεη ηεο 
αλσηΩξσ .Γ., εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξΩσζε πξνζθφκηζΪο ηνπο ζε Ωληππε κνξθΪ.  

2.4.4  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ ζπληΨζζεηαη κε βΨζε ην θξηηΪξην αλΨζεζεο ηεο αλσηΩξσ παξαγξΨθνπ 2.3.1. 

Πηνλ (ππν)θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» πεξηιακβΨλεηαη ε νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ηνπ 
ππνςΪθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. Ζ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ ζπληΨζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληΫζηνηρε 

εηδηθΪ ειεθηξνληθΪ θφξκα ηνπ ζπζηΪκαηνο θαη ππνβΨιιεηαη ειεθηξνληθΨ επί πνηλή απνξξίςεσο. Πηελ 
ζπλΩρεηα, ην ζχζηεκα παξΨγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεΫν, ζε κνξθΪ pdf, ην νπνΫν ππνγξΨθεηαη 
ςεθηαθΨ θαη ππνβΨιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα. 

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεΫ λα απνηππσζεΫ αλαιπηηθΨ ε νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ, ν 
πξνζθΩξσλ ζα επηζπλΨςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεΫν νηθνλνκηθΪο 
πξνζθνξΨο ζε κνξθΪ pdf. Θαζψο ε νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ, Ωρεη απνηππσζεΫ Ωκκεζα ζηηο εηδηθΩο 

ειεθηξνληθΩο θφξκεο ηνπ ζπζηΪκαηνο, ν πξνζθΩξσλ ζα επηζπλΨςεη ζηελ ειεθηξνληθΪ νηθνλνκηθΪ 

πξνζθνξΨ ηνπ, ζε κνξθΪ pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν]. 

Νη ηηκΩο δΫλνληαη ζε Δπξψ. 

ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη ζην ζχζηεκα ζα εηζαρζεΫ ε ηηκΪ θαη ' εΫδνο, ρσξΫο ΦΞΑ. 

Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλνληαη νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ πξνκΪζεηα ησλ εηδψλ,  ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ην εθΨζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επΫ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΩξσ ηηκΪο ζα ππνινγΫδεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκΩο εΫλαη ζηαζεξΩο θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.  
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Υο απαξΨδεθηεο ζα απνξξΫπηνληαη πξνζθνξΩο ζηηο νπνΫεο: α) δελ δΫλεηαη ηηκΪ ζε ΔΟΥ Ϊ πνπ 

θαζνξΫδεηαη  ζρΩζε ΔΟΥ πξνο μΩλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκΪ, κε 
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκΪ ππεξβαΫλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

Θα πξΩπεη λα αλαθΩξεηαη ε αληηζηνηρΫα ηνπ θσδηθνχ εΫδνπο ζε ζρΩζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Ωθνζνλ 
πεξηγξΨθεηαη ζην Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ.  ΘαηΨ ηελ εκεξνκελΫα θαηΨζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκΩο 
δελ επηηξΩπεηαη λα εΫλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληΫζηνηρεο ηηκΩο ηνπ ΞαξαηεξεηεξΫνπ Ρηκψλ (Λ. 3918/2011 

Ψξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηΪζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 Ψξζξν 14), Ϊ αλψηεξεο απφ ηελ ηηκΪ 
θαηαθχξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ λνζνθνκεΫνπ (4272/2014 Ψξζξν 47). Πε πεξΫπησζε 
πνπ ην ππφ πξνκΪζεηα εΫδνο δελ εΫλαη θαηαρσξεκΩλν ζην ΞαξαηεξεηΪξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκΩο δελ 
επηηξΩπεηαη λα εΫλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληΫζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκΪ ηεο δηαθΪξπμεο, φπσο επΫζεο 

ζα πξΩπεη λα αλαθΩξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλε φηη δελ ππΨξρεη αληηζηνΫρηζε 
κε ην Ξ.Ρ.(Ψξζξν 8 παξ. 4 Λ.1599/1986).  

2.4.5  Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο γηα δηΨζηεκα 12 κελψλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ.  

ΞξνζθνξΨ ε νπνΫα νξΫδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΩξσ πξνβιεπφκελν απνξξΫπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΨο κπνξεΫ λα παξαηεΫλεηαη εγγξΨθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα 

αξρΪ, πξηλ απφ ηε ιΪμε ηεο, κε αληΫζηνηρε παξΨηαζε ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο ζπκκεηνρΪο ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ψλσ αξρηθΪ δηΨξθεηα. 

ΚεηΨ ηε ιΪμε θαη ηνπ παξαπΨλσ αλψηαηνπ νξΫνπ ρξφλνπ παξΨηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, ηα 
απνηειΩζκαηα ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θξΫλεη, θαηΨ 
πεξΫπησζε, αηηηνινγεκΩλα, φηη ε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, νπφηε νη 
νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα κπνξνχλ λα επηιΩμνπλ εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ 

πξνζθνξΨ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεΫ πξηλ ηελ πΨξνδν ηνπ αλσηΩξσ 
αλψηαηνπ νξΫνπ παξΨηαζεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫηε φρη. Πηελ ηειεπηαΫα πεξΫπησζε, ε δηαδηθαζΫα 
ζπλερΫδεηαη κε φζνπο παξΩηεηλαλ ηηο πξνζθνξΩο ηνπο θαη απνθιεΫνληαη νη ινηπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ιΪμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο πξνζθνξΨο, ε 
αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηεο, εθφζνλ ε εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεΫ 
ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, λα δεηΪζεη εθ ησλ πζηΩξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε 

δηαδηθαζΫα λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο. 

 

2.4.6  Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΩηνπζα αξρΪ κε βΨζε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξΫπηεη, ζε θΨζε πεξΫπησζε, πξνζθνξΨ: 

α) ε νπνΫα δελ ππνβΨιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξΫδεηαη πην πΨλσ θαη 
ζπγθεθξηκΩλα ζηηο παξαγξΨθνπο 2.4.1 (ΓεληθνΫ φξνη ππνβνιΪο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο 
ππνβνιΪο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθΩισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ηερληθΪο 

πξνζθνξΨο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθΩινπ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιΪο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΨγηζε θαη αμηνιφγεζε 
πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιΪο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο- ΓηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο) 

ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνΫα πεξηΩρεη αηΩιεηεο, ειιεΫςεηο, αζΨθεηεο Ϊ ζθΨικαηα, εθφζνλ απηΨ δελ επηδΩρνληαη 
ζπκπιΪξσζε Ϊ δηφξζσζε Ϊ εθφζνλ επηδΩρνληαη ζπκπιΪξσζε Ϊ δηφξζσζε, δελ Ωρνπλ απνθαηαζηαζεΫ 

θαηΨ ηελ απνζαθΪληζε θαη ηελ ζπκπιΪξσζΪ ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 
δηαθΪξπμεο, 
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γ) γηα ηελ νπνΫα ν πξνζθΩξσλ δελ Ωρεη παξΨζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγΪζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΩλεο 

πξνζεζκΫαο Ϊ ε εμΪγεζε δελ εΫλαη απνδεθηΪ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ψξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Ψξζξν 42 ηνπ 
λ.4782/2021 

δ) ε νπνΫα εΫλαη ελαιιαθηηθΪ πξνζθνξΨ,  

ε) ε νπνΫα εΫλαη ππφ αΫξεζε, 

δ) ε νπνΫα ζΩηεη φξν αλαπξνζαξκνγΪο,  

ε) ε νπνΫα ππνβΨιιεηαη απφ Ωλαλ πξνζθΩξνληα πνπ Ωρεη ππνβΨιιεη δχν Ϊ πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΩο (ν 
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξΫπησζεο γ΄ ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 73 θαη 
ζηελ πεξΫπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κε θνηλΨ κΩιε, θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ εΫηε απηνηειψο εΫηε σο κΩιε ελψζεσλ), 

Θ) εθφζνλ δηαπηζησζεΫ φηη εΫλαη αζπλΪζηζηα ρακειΪ δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

η) ε νπνΫα παξνπζηΨδεη απνθιΫζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνΫα παξνπζηΨδεη ειιεΫςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ωγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθΪξπμεο, εθφζνλ απηΩο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα κε ηελ ππνβνιΪ Ϊ ηε 
ζπκπιΪξσζΪ ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο, ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 102 θαη 103 ηνπ 

λ.4412/2016, 

ηβ) εΨλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ Ψξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκΫδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλΨδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 

ηεο παξνχζαο Ϊ ε πιΪξσζε κηαο Ϊ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηΪζεηο ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.4. επ., πεξΫ θξηηεξΫσλ επηινγΪο, 

ηγ) εΨλ θαηΨ ηνλ Ωιεγρν ησλ σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ψξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεΫ φηη 

ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, εΫλαη εθ πξνζΩζεσο απαηειΨ, 
Ϊ φηη Ωρνπλ ππνβιεζεΫ πιαζηΨ απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα. 

 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1  Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 

 ΖιεθηξνληθΪ ΑπνζθξΨγηζε ηνπ (ππφ)θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο-ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» 
ηελ Παξαζθεπή 24/09/2021 θαη ψξα 10:00:00  

 ΖιεθηξνληθΪ ΑπνζθξΨγηζε ηνπ (ππφ)θαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ», θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα θαη 
ψξα πνπ ζα νξΫζεη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ  

 ΖιεθηξνληθΪ ΑπνζθξΨγηζε ηνπ (ππφ)θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», θαηΨ ηελ 
εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ ζα νξΫζεη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ  

 

 Ρν πηζηνπνηεκΩλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξΨγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, Ϊηνη ε επηηξνπΪ δηελΩξγεηαο/επηηξνπΪ αμηνιφγεζεο, εθεμήο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, πξνβαΫλεη ζηελ Ωλαξμε ηεο δηαδηθαζΫαο ειεθηξνληθΪο απνζθξΨγηζεο ησλ θαθΩισλ 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηΨ ην Ψξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμΪο ζηΨδηα: 

 Ρν αξκφδην φξγαλν αξρΫδεη ηε δηαδηθαζΫα απνζθξΨγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα 

πνπ νξΫδεηαη απφ ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϊ απφ ηε ζρεηηθΪ πξφζθιεζε. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c
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 Αλ σο θξηηΪξην αλΨζεζεο ηεο ζχκβαζεο Ωρεη επηιεγεΫ ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε 

πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο, ηα επηκΩξνπο ζηΨδηα, ζηελ αλνηθηΪ δηαδηθαζΫα Ϊ ζην δεχηεξν ζηΨδην 
ηεο θιεηζηΪο δηαδηθαζΫαο, Ωρνπλ σο εμΪο: 

 α) Ζ απνζθξΨγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο, εθφζνλ 

πξνβιΩπεηαη ε ππνβνιΪ ηεο ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο γΫλεηαη 
ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϊ ηε ζρεηηθΪ πξφζθιεζε. 

Πην ζηΨδην απηφ ηα ζηνηρεΫα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγΫδνληαη εΫλαη πξνζβΨζηκα κφλν ζηα 
κΩιε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγΨλνπ θαη ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ. Ρν αξκφδην φξγαλν 
πξνβαΫλεη αξρηθΨ ζηνλ Ωιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ελ ζπλερεΫα ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 72, πεξΫ 
παξΨιεηςεο πξνζΪθνπζαο πξνζθφκηζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο. Ζ δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΨησλ ηνπ 

ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 
 β) Πηε ζπλΩρεηα αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνΫσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο θαη ε ηερληθΪ πξνζθνξΨ θξΫζεθαλ απνδεθηΨ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α‟ 

θαη νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο θαηαρσξΫδνληαη ζε πξαθηηθφ θαηΨ ζεηξΨ κεηνδνζΫαο. 
 γ) ΚεηΨ απφ ηελ νινθιΪξσζε ηεο δηαδηθαζΫαο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ, εθφζνλ 

εγθξΫλεη ηα πξαθηηθΨ κε απφθαζΪ ηεο, πξνζθαιεΫ εγγξΨθσο ηνλ πξψην ζε θαηΨηαμε κεηνδφηε, 
ζηνλ νπνΫνλ πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλΨδνρνο»), λα ππνβΨιεη ηα 
δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 103, πεξΫ πξφζθιεζεο γηα 

ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε Ωγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηεΫηαη ζηνπο 
πξνζθΩξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν. 
 Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, επηθπξψλνληαη κε ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Ψξζξνπ 105 ζηελ νπνΫα ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο πεξ. γ‟. 
 ΚεηΨ απφ ηελ Ωθδνζε θαη θνηλνπνΫεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη 

ζην Ψξζξν 105, νη πξνζθΩξνληεο ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζΫα 
θαη ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ ππνβιΪζεθαλ απφ απηνχο. 

 ΘαηΨ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεΫ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιΩπνληαη ζην ΒηβιΫν IV. ΘαηΨ ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο δελ επηηξΩπεηαη ε Ψζθεζε Ψιιεο 
δηνηθεηηθΪο πξνζθπγΪο. 
 

ΠπλνπηηθΨ ε δηαδηθαζΫα Ωρεη σο εμΪο: ζε ζπγθεθξηκΩλε ψξα, πνπ θαζνξΫδεηαη απφ ηε δηαθΪξπμε, γΫλεηαη 
απνζθξΨγηζε κφλν ηνπ ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο-ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ». 
Ν ειεθηξνληθφο (ππν)θΨθεινο «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ», απνζθξαγΫδεηαη ειεθηξνληθΨ κΩζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ζην Πχζηεκα νξγΨλσλ, ζε εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεΫ ζε 
απηνχο ησλ νπνΫσλ νη πξνζθνξΩο θξΫζεθαλ απνδεθηΩο κεηΨ ηελ αμηνιφγεζε (ππφ)θαθΩινπ 
«ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο-ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ», νη ζπκκεηΩρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα Ωρνπλ 

ειεθηξνληθΪ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγΫζζεθαλ. ΝκνΫσο, κεηΨ ηελ 
ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ηνπ (ππν)θαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ», νη πξνζθΩξνληεο ησλ νπνΫσλ νη 
νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο απνζθξαγΫζζεθαλ, ζα Ωρνπλ ειεθηξνληθΪ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγΫζζεθαλ πξνθεηκΩλνπ λα ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΩξζεθαλ. 
Γηα ηελ απνζθξΨγηζε, νη ζπκκεηΩρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κΪλπκα / εηδνπνΫεζε πνπ 
παξΨγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ρν αξκφδην φξγαλν ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο ζπληΨζζεη θαη 

ππνγξΨθεη ηα, θαηΨ πεξΫπησζε, πξαθηηθΨ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ εθδΫδεη ηηο 
ζρεηηθΩο απνθΨζεηο επΫ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

ΘΨζε πξνζθΩξσλ πνπ ζπλερΫδεη ζε επφκελν ζηΨδην ηνπ δηαγσληζκνχ απνθηΨ πξφζβαζε ζηηο ινηπΩο 

πξνζθνξΩο θαη ηα ππνβιεζΩληα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεΫλσλ ηεο θΨζε 
πξνζθνξΨο πνπ Ωρνπλ ραξαθηεξηζζεΫ σο εκπηζηεπηηθΩο. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα θαιΩζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο λα ζπκπιεξψζνπλ Ϊ λα δηεπθξηλΫζνπλ 
ηα Ωγγξαθα Ϊ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ Ωρνπλ ππνβιεζεΫ, Ϊ λα δηεπθξηλΫζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθΪο Ϊ 

νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 
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ΔπηπιΩνλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 16 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 

Β 1924), κΩζσ ηνπ ΠπζηΪκαηνο ηδΫσο: 

• ΞηζηνπνηεκΩλνη ρξΪζηεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγΨλσλ ηνπ Ψξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 πξνβαΫλνπλ 
θαηΨ πεξΫπησζε ζηελ δηαδηθαζΫα απνζθξΨγηζεο, ειΩγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαθΩισλ θαη 

(ππφ)θαθΩισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ππνβΨιινπλ ηα πξαθηηθΨ, γλσκνδνηΪζεηο, εηζεγΪζεηο ηνπο πξνο ηελ 
αλαζΩηνπζα αξρΪ. 

• ΞηζηνπνηεκΩλνη ρξΪζηεο ηνπ θνξΩα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, o απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζηνπο 

ρξΪζηεο– νηθνλνκηθνχο θνξεΫο γηα παξνρΪ δηεπθξηλΫζεσλ Ϊ ζπκπιΪξσζεο ησλ εγγξΨθσλ Ϊ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ωρνπλ ππνβΨιεη. 

- απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζηνπο ρξΪζηεο– νηθνλνκηθνχο θνξεΫο γηα παξνρΪ δηεπθξηλΫζεσλ επΫ ηνπ 
πεξηερνκΩλνπ ηεο ηερληθΪο Ϊ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο πνπ Ωρνπλ ππνβΨιεη. 

- θνηλνπνηνχλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ηελ ζρεηηθΪ απφθαζε επηθχξσζεο ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

• ΞηζηνπνηεκΩλνη ρξΪζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ  

- παξΩρνπλ ηηο δηεπθξηλΫζεηο Ϊ ζπκπιεξψλνπλ ηα Ωγγξαθα Ϊ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ ηνπο δεηνχληαη. 

- ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ησλ ππνβιεζΩλησλ ζηνηρεΫσλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ κΩζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ππνβνιΪ ησλ πξαθηηθψλ, γλσκνδνηΪζεσλ θαη εηζεγΪζεσλ ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγΨλσλ, νη 
θνηλνπνηΪζεηο θαη νη πξνζθιΪζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, νη 
δηεπθξηλΫζεηο- ζπκπιεξψζεηο ησλ ηειεπηαΫσλ πξνο ηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο θαζψο θαη θΨζε Ψιιε 

επηθνηλσλΫα κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κΩζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ ΠπζηΪκαηνο. 

 

3.1.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ  

ΚεηΨ ηελ θαηΨ πεξΫπησζε ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ πξνβαΫλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΩζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ζην Πχζηεκα νξγΨλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηΨ ηα ινηπΨ ησλ θεηκΩλσλ δηαηΨμεσλ. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ηεξψληαο ηηο αξρΩο ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο δηαθΨλεηαο, δεηΨ απφ ηνπο 

πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, φηαλ νη πιεξνθνξΫεο Ϊ ε ηεθκεξΫσζε πνπ πξΩπεη λα ππνβΨιινληαη 
εΫλαη Ϊ εκθαλΫδνληαη ειιηπεΫο Ϊ ιαλζαζκΩλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ εθεΫλσλ ζην ΔΔΔΠ, Ϊ φηαλ ιεΫπνπλ 
ζπγθεθξηκΩλα Ωγγξαθα, λα ππνβΨιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελΫδνπλ Ϊ λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

ζρεηηθΩο πιεξνθνξΫεο Ϊ ηεθκεξΫσζε, εληφο πξνζεζκΫαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δΩθα (10) εκεξψλ θαη φρη 
κεγαιχηεξεο ησλ εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα θνηλνπνΫεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθΪο 
πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιΪξσζε Ϊ ε απνζαθΪληζε δεηεΫηαη θαη γΫλεηαη απνδεθηΪ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ ηξνπνπνηεΫηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη φηη αθνξΨ ζε ζηνηρεΫα Ϊ δεδνκΩλα, ησλ 
νπνΫσλ εΫλαη αληηθεηκεληθΨ εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΩζηεξνο ραξαθηΪξαο ζε ζρΩζε κε ην πΩξαο ηεο 
θαηαιεθηηθΪο πξνζεζκΫαο παξαιαβΪο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηΩξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγΫαλ θαη γηα ηπρφλ 

ειιεΫπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ εμεηΨδεη αξρηθΨ ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 72. Πε πεξΫπησζε παξΨιεηςεο πξνζθφκηζεο, εΫηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο 
ειεθηξνληθΪο Ωθδνζεο, κΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ, εΫηε ηνπ πξσηνηχπνπ 
ηεο Ωληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο, κΩρξη ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα απνζθξΨγηζεο, ε ΔπηηξνπΪ 

Γηαγσληζκνχ ζπληΨζζεη πξαθηηθφ ζην νπνΫν εηζεγεΫηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΨο σο απαξΨδεθηεο.   
Πηε ζπλΩρεηα εθδΫδεηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ απφθαζε, κε ηελ νπνΫα επηθπξψλεηαη ην αλσηΩξσ 
πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ παξφληνο εδαθΫνπ εθδΫδεηαη πξηλ απφ ηελ Ωθδνζε 

νπνηαζδΪπνηε Ψιιεο απφθαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεΫαο δηαδηθαζΫαο 
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αλΨζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηεΫηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

ΘαηΨ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεΫ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΨγξαθν 
3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ επηθνηλσλεΫ παξΨιιεια κε ηνπο θνξεΫο πνπ θΩξνληαη λα Ωρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο, πξνθεηκΩλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΨ ηνπο. 
 

β) ΚεηΨ ηελ Ωθδνζε ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο ε ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ πξνβαΫλεη αξρηθΨ ζηνλ Ωιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ελ ζπλερεΫα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνΫσλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο Ωθξηλε πιΪξε. Ζ αμηνιφγεζε γΫλεηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε 

ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΨησλ ηνπ ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Πηε ζπλΩρεηα ε ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ πξνβαΫλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνΫσλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο θαη ε ηερληθΪ πξνζθνξΨ θξΫζεθαλ απνδεθηΨ, 
ζπληΨζζεη πξαθηηθφ ζην νπνΫν θαηαρσξΫδνληαη νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο θαηΨ ζεηξΨ κεηνδνζΫαο θαη 
εηζεγεΫηαη αηηηνινγεκΩλα ηελ απνδνρΪ Ϊ απφξξηςΪ ηνπο, ηελ θαηΨηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΨδεημε 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ΔΨλ νη πξνζθνξΩο θαΫλνληαη αζπλΪζηζηα ρακειΩο ζε ζρΩζε κε ην αληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζΩηνπζα αξρΪ απαηηεΫ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» 

ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγΪζνπλ ηελ ηηκΪ Ϊ ην θφζηνο πνπ πξνηεΫλνπλ ζηελ 
πξνζθνξΨ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθΪο πξνζεζκΫαο, θαηΨ αλψηαην φξην εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ εθαξκφδνληαη ηα Ψξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. ΔΨλ ηα παξερφκελα ζηνηρεΫα δελ εμεγνχλ θαηΨ ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επΫπεδν ηεο 
ηηκΪο Ϊ ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηεΫλεηαη, ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο κε θαλνληθΪ. 

Πηελ πεξΫπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ επηιΩγεη ηνλ αλΨδνρν κε θιΪξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΩο. Ζ θιΪξσζε γΫλεηαη ελψπηνλ ηεο ΔπηηξνπΪο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΩο 

Πηε ζπλΩρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο εγθξΫλεη ηα αλσηΩξσ πξαθηηθΨ 

εθδΫδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειΩζκαηα  φισλ ησλ αλσηΩξσ ζηαδΫσλ («ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», 
«ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ») θαη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνζθαιεΫ εγγξΨθσο, κΩζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε 

θαηΨηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνΫνλ πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλΨδνρνο») λα ππνβΨιεη 
ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 103 θαη ηελ παξΨγξαθν 3.2 ηεο 
παξνχζαο, πεξΫ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε Ωγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 

θνηλνπνηεΫηαη ζηνπο πξνζθΩξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ΚεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ απνζηΩιιεη ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ  πξφζθιεζε 
ζηνλ πξνζθΩξνληα, ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΨδνρν»), κΩζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, θαη ηνλ θαιεΫ λα 
ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο  Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο 
ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα λνκηκνπνΫεζεο θαη ηα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, σο απνδεηθηηθΨ 
ζηνηρεΫα γηα ηε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο δηαθΪξπμεο, θαζψο θαη 
γηα ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.4 -2.2.8  απηΪο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεΫσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο Ψλσ παξαγξΨθνπ απνζηΩιινληαη απφ 

απηφλ ζε κνξθΪ ειεθηξνληθψλ αξρεΫσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ 
παξΨγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 
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Δληφο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν Ωσο ηελ ηξΫηε 

εξγΨζηκε εκΩξα απφ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ειεθηξνληθΪο ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκΫδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ζε Ωληππε 
κνξθΪ θαη ζε θιεηζηφ θΨθειν, ζηνλ νπνΫν αλαγξΨθεηαη ν απνζηνιΩαο, ηα ζηνηρεΫα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

σο παξαιΪπηεο ε ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ, ηα νπνΫα απαηηεΫηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε Ωληππε κνξθΪ (σο πξσηφηππα Ϊ αθξηβΪ αληΫγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηηο δηαηΨμεηο ηεο σο Ψλσ παξαγξΨθνπ 2.4.2.5  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ ππΨξρνπλ ειιεΫςεηο ζε απηΨ πνπ ππoβιΪζεθαλ, ε 
αλαζΩηνπζα αξρΪ θαιεΫ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν λα πξνζθνκΫζεη ηα ειιεΫπνληα δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ λα 
ζπκπιεξψζεη ηα Ϊδε ππνβιεζΩληα Ϊ λα παξΨζρεη δηεπθξηλΪζεηο κε ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 
4412/2016, εληφο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο δχλαηαη λα ππνβΨιεη αΫηεκα, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» 
ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, γηα παξΨηαζε ηεο σο Ψλσ 
πξνζεζκΫαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα πεξΫ αΫηεζεο ρνξΪγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ παξαηεΫλεη ηελ πξνζεζκΫα ππνβνιΪο 
απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεΫ γηα ηε ρνξΪγεζΪ ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο. Ν πξνζσξηλφο 
αλΨδνρνο κπνξεΫ λα αμηνπνηεΫ ηε δπλαηφηεηα απηΪ ηφζν εληφο ηεο  αξρηθΪο πξνζεζκΫαο γηα ηελ ππνβνιΪ 

δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκΫαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ Ϊ ηε ζπκπιΪξσζε Ϊδε 
ππνβιεζΩλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηΩξσ 
πξνβιΩπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δεηΪζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ 
ζπκκεηνρΪο θαη πξηλ απφ ην ζηΨδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθΫνπ ηεο 
παξ. 5 ηνπ Ψξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκΩλσλ ησλ αξρψλ ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο 

δηαθΨλεηαο. 

ΑπνξξΫπηεηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γΫλεηαη ζηνλ πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ ακΩζσο 

επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ, ηεξνπκΩλεο ηεο αλσηΩξσ δηαδηθαζΫαο, 
εΨλ: 

i) θαηΨ ηνλ Ωιεγρν ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεΫ φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ κε  ην 

Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  εΫλαη εθ πξνζΩζεσο απαηειΨ, Ϊ Ωρνπλ ππνβιεζεΫ πιαζηΨ 
απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα , Ϊ  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα 

ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ, Ϊ  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ πξνζθνκΫζζεθαλ λνκΫκσο θαη εκπξνζΩζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) Ϊ ε πιΪξσζε 

κηαο Ϊ πεξηζζνηΩξσλ απφ ηηο απαηηΪζεηο ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 
2.2.4 Ωσο 2.2.8 (θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο) ηεο παξνχζαο.  

Πε πεξΫπησζε Ωγθαηξεο θαη πξνζΪθνπζαο ελεκΩξσζεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο γηα κεηαβνιΩο ζηηο 
πξνυπνζΩζεηο, ηηο νπνΫεο ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο εΫρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν 

Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνΫ,  νη νπνΫεο κεηαβνιΩο επΪιζαλ Ϊ γηα ηηο νπνΫεο κεηαβνιΩο Ωιαβε γλψζε κεηΨ 
ηελ δΪισζε θαη κΩρξη ηελ εκΩξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελεΫο κεηαβνιΩο), δελ θαηαπΫπηεη ππΩξ 
ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ.  

Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ ππνβΨιιεη αιεζΪ Ϊ αθξηβΪ δΪισζε ή δελ πξνζθνκΫζεη Ωλα Ϊ 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ή δελ απνδεΫμεη φηη: α) δελ βξΫζθεηαη ζε 
κΫα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο θαη β) πιεξνΫ ηα ζρεηηθΨ 

θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο ηα νπνΫα Ωρνπλ θαζνξηζηεΫ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο 
παξνχζαο δηαθΪξπμεο, ε δηαδηθαζΫα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

ΔπηηξνπΪ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνΫν αλαγξΨθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιΪξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε 
φζα νξΫδνληαη αλσηΩξσ (παξΨγξαθνο 3.1.1) θαη ηε δηαβΫβαζΪ ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
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αλαζΩηνπζαο αξρΪο γηα ηε ιΪςε απφθαζεο εΫηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εΫηε γηα ηε καηαΫσζε 

ηεο δηαδηθαζΫαο.  

Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
ΔπηηξνπΪ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβΫβαζε ηνπ θαθΩινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο γηα ηε ιΪςε απφθαζεο εΫηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εΫηε γηα ηε καηαΫσζε ηεο 
δηαδηθαζΫαο εΫηε γηα ηελ θΪξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ε αξκφδηα 
επηηξνπΪ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΩλε εηζΪγεζΪ ηεο, κπνξεΫ λα πξνηεΫλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε Ϊ κεγαιχηεξε Ϊ κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΨ πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμΪο:  
Ξνζνζηφ (Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεΫ λα ππεξβαΫλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεΫζαο 
αμΫαο κΩρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεΫζαο 
αμΫαο απφ 100.001 επξψ θαη Ψλσ πεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. (παξαγξ. 1, Ψξζξν 104, Λ. 4412/2016)  ζηελ 

πεξΫπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ (Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεΫ λα ππεξβαΫλεη ην 
50% (παξαγξ. 1, Ψξζξν 104, Λ. 4412/2016) ζηελ πεξΫπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.  
Γηα θαηαθχξσζε κΩξνπο ηεο πνζφηεηαο θΨησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηΩξσ πνζνζηνχ, απαηηεΫηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρΪ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν. 
 

Όζνη ππΩβαιαλ παξαδεθηΩο πξνζθνξΩο ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηΩζεθαλ. 

Πε πεξΫπησζε πνπ θαη ν επφκελνο πξνζθΩξνληαο πνπ ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε ζπκθΩξνπζα απφ 
νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ δελ πξνζθνκΫδεη Ωλα Ϊ πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηα νπνΫα 

απαηηνχληαη,  ε αλΨζεζε γΫλεηαη ζηνλ ακΩζσο επφκελν αλΨδνρν θ.ν.θ. 

Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζΪγεζεο ηεο ΔπηηξνπΪο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξΨθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηΩξσ παξαγξΨθνπ 

3.1.2. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1. Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζΪγεζεο ηεο ΔπηηξνπΪο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνΫα ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε Ωγθξηζεο ησλ 
πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξΫ αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ηεο ηερληθΪο θαη ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο).    

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ θνηλνπνηεΫ, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ Ωιαβαλ κΩξνο ζηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιεΫζηεθαλ 
νξηζηηθΨ δπλΨκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνΫα 

αλαθΩξνληαη ππνρξεσηηθΨ νη πξνζεζκΫεο γηα ηελ αλαζηνιΪ ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 
Ψξζξα 360 Ωσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδΫ κε αληΫγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζΫαο ειΩγρνπ 
θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιΩνλ, αλαξηΨ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ζηα «ΠπλεκκΩλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». ΚεηΨ ηελ Ωθδνζε θαη θνηλνπνΫεζε ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο νη πξνζθΩξνληεο ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζΫα θαη ησλ 
ζηνηρεΫσλ πνπ ππνβιΪζεθαλ απφ απηνχο, κε ελΩξγεηεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο4. ΘαηΨ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο ρσξεΫ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3.4 ηεο 
παξνχζαο. Γελ επηηξΩπεηαη ε Ψζθεζε Ψιιεο δηνηθεηηθΪο πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο. 

 

[3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

ΘΨζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνΫνο Ωρεη Ϊ εΫρε ζπκθΩξνλ λα ηνπ αλαηεζεΫ ε ζπγθεθξηκΩλε ζχκβαζε θαη Ωρεη 
Ϊ εΫρε ππνζηεΫ Ϊ ελδΩρεηαη λα ππνζηεΫ δεκΫα απφ εθηειεζηΪ πξΨμε Ϊ παξΨιεηςε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο 

θαηΨ παξΨβαζε ηεο λνκνζεζΫαο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο Ϊ ηεο εζσηεξηθΪο λνκνζεζΫαο, δηθαηνχηαη λα 
αζθΪζεη πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαηΨ ηεο ζρεηηθΪο πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο ηεο 
αλαζΩηνπζαο αξρΪο, πξνζδηνξΫδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΩο θαη πξαγκαηηθΩο αηηηΨζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 
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αΫηεκΨ ηνπ. Πε πεξΫπησζε πξνζθπγΪο θαηΨ πξΨμε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο εΫλαη: 

 (α) δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξΩα αλ ε πξΨμε θνηλνπνηΪζεθε κε ειεθηξνληθΨ κΩζα Ϊ ηειενκνηνηππΫα Ϊ 

 (β) δεθαπΩληε (15) εκΩξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηΪζεθαλ Ψιια κΩζα επηθνηλσλΫαο, Ψιισο  

 γ) δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ πιΪξε, πξαγκαηηθΪ Ϊ ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΨμεο πνπ βιΨπηεη ηα 

ζπκθΩξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. ΔηδηθΨ γηα ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο θαηΨ 
πξνθΪξπμεο, ε πιΪξεο γλψζε απηΪο ηεθκαΫξεηαη κεηΨ ηελ πΨξνδν δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζΫεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

Πε πεξΫπησζε παξΨιεηςεο, ε πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο εΫλαη δεθαπΩληε 

(15) εκΩξεο απφ ηελ επνκΩλε ηεο ζπληΩιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΨιεηςεο. 

Νη πξνζεζκΫεο σο πξνο ηελ ππνβνιΪ ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβΨζεσλ αξρΫδνπλ ηελ 
επνκΩλε ηεο εκΩξαο ηεο πξναλαθεξζεΫζαο θαηΨ πεξΫπησζε θνηλνπνΫεζεο Ϊ γλψζεο θαη ιΪγνπλ φηαλ 

πεξΨζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαΫα εκΩξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηΪ εΫλαη εμαηξεηΩα Ϊ ΠΨββαην, φηαλ 
πεξΨζεη νιφθιεξε ε επνκΩλε εξγΨζηκε εκΩξα θαη ψξα 23:59:59 

Ζ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ ζπληΨζζεηαη ππνρξεσηηθΨ κε ηε ρξΪζε ηνπ ηππνπνηεκΩλνπ εληχπνπ ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηΫζεηαη ειεθηξνληθΨ κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«ΔπηθνηλσλΫα» ζηελ ειεθηξνληθΪ πεξηνρΪ ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ δηαγσληζκνχ, επηιΩγνληαο ηελ Ωλδεημε 
«ΞξνδηθαζηηθΪ ΞξνζθπγΪ» ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 18 ηεο Θ..Α. ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ψζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαηαηΫζεηαη παξΨβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππΩξ ηνπ Διιεληθνχ ΓεκνζΫνπ, ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 363 Λ. 4412/2016 
.Ζ επηζηξνθΪ ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γΫλεηαη: α) ζε πεξΫπησζε νιηθΪο Ϊ κεξηθΪο απνδνρΪο 

ηεο πξνζθπγΪο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ αλαθαιεΫ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΨμε Ϊ πξνβαΫλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελΩξγεηα πξηλ απφ ηελ Ωθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επΫ ηεο πξνζθπγΪο, γ) ζε πεξΫπησζε 
παξαΫηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγΪ ηνπ Ωσο θαη δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ θαηΨζεζε ηεο 

πξνζθπγΪο.  

Ζ πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαη ε ΨζθεζΪ ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επΫ πνηλΪ αθπξφηεηαο, ε νπνΫα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηΨ απφ Ψζθεζε 

πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, 
κφλε ε Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο, 
ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξΪγεζεο απφ ην ΘιηκΨθην πξνζσξηλΪο πξνζηαζΫαο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 366 παξ. 

1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξΨγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξΫπησζε πνπ, θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεΫ κφλν κΫα (1) πξνζθνξΨ. 

ΚεηΨ ηελ, θαηΨ ηα σο Ψλσ, ειεθηξνληθΪ θαηΨζεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο ε αλαζΩηνπζα αξρΪ,  
κΩζσ ηεο ιεηηνπξγΫαο «ΔπηθνηλσλΫα»  :  

α) ΘνηλνπνηεΫ ηελ πξνζθπγΪ ην αξγφηεξν Ωσο ηελ επνκΩλε εξγΨζηκε εκΩξα απφ ηελ θαηΨζεζΪ ηεο ζε 
θΨζε ελδηαθεξφκελν ηξΫην, ν νπνΫνο κπνξεΫ λα ζΫγεηαη απφ ηελ απνδνρΪ ηεο πξνζθπγΪο, πξνθεηκΩλνπ λα 

αζθΪζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα Ψξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαΫσκα παξΩκβαζΪο ηνπ ζηε 
δηαδηθαζΫα εμΩηαζεο ηεο πξνζθπγΪο, γηα ηε δηαηΪξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο, 
πξνζθνκΫδνληαο φια ηα θξΫζηκα Ωγγξαθα πνπ Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ. 

β) ΓηαβηβΨδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκΩξα θαηΨζεζεο, ηνλ 
πιΪξε θΨθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθΨ θνηλνπνΫεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξΫηνπο αιιΨ θαη ηελ 
Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επΫ ηεο πξνζθπγΪο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα 

παξαζΩζεη αξρηθΪ Ϊ ζπκπιεξσκαηηθΪ αηηηνινγΫα γηα ηελ ππνζηΪξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 
πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ πξΨμεο. 
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γ) ΘνηλνπνηεΫ ζε φια ηα κΩξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο ΞαξεκβΨζεηο θαη ηα ζρεηηθΨ Ωγγξαθα πνπ ηπρφλ 

ηε ζπλνδεχνπλ, κΩζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν Ωσο ηελ επνκΩλε εξγΨζηκε 
εκΩξα απφ ηελ θαηΨζεζΪ ηνπο. 

δ)ΠπκπιεξσκαηηθΨ ππνκλΪκαηα θαηαηΫζεληαη απφ νπνηνδΪπνηε απφ ηα κΩξε κΩζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πΩληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο 
αξρΪο . 

Ζ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο απνηειεΫ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ψζθεζε ησλ Ωλδηθσλ 

βνεζεκΨησλ ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαη ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ψξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηΨ ησλ 
εθηειεζηψλ πξΨμεσλ Ϊ παξαιεΫςεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο . 

Β. Όπνηνο Ωρεη Ωλλνκν ζπκθΩξνλ κπνξεΫ λα δεηΪζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθΨ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ π.δ. 
18/1989, ηελ αλαζηνιΪ ηεο εθηΩιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζΪ ηεο ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδΫνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξΫνπ, ην νπνΫν απνθαΫλεηαη ακεηαθιΪησο. ΓηθαΫσκα Ψζθεζεο ησλ Ϋδησλ 
ελδΫθσλ βνεζεκΨησλ Ωρεη θαη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ αλ ε ΑΔΞΞ θΨλεη δεθηΪ ηελ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ. 
Κε ηα Ωλδηθα βνεζΪκαηα ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαη ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο ινγΫδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθεΫο πξνο ηελ αλσηΩξσ απφθαζε 
πξΨμεηο Ϊ παξαιεΫςεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εθφζνλ Ωρνπλ εθδνζεΫ Ϊ ζπληειεζηεΫ αληηζηνΫρσο Ωσο ηε 
ζπδΪηεζε ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο Ϊ ηελ πξψηε ζπδΪηεζε ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο δελ εμαξηΨηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο. Ζ 
αΫηεζε αλαζηνιΪο θαηαηΫζεηαη ζην σο Ψλσ αθπξσηηθφ δηθαζηΪξην κΩζα ζε πξνζεζκΫα δΩθα (10) εκεξψλ 
απφ  θνηλνπνΫεζε Ϊ ηελ πιΪξε γλψζε ηεο απφθαζεο επΫ ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαη ζπδεηεΫηαη ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηΨζεζΪ ηεο. Ζ ΨζθεζΪ ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο εΨλ κε ηελ πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ ν αξκφδηνο δηθαζηΪο απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ. Γηα ηελ 
Ψζθεζε ηεο αηηΪζεσο αλαζηνιΪο θαηαηΫζεηαη παξΨβνιν απνθιεηζηηθΨ δηπιφηππν εΫζπξαμεο απφ ηηο 

Γεκφζηεο ΝηθνλνκηθΩο πεξεζΫεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ 
ηνπ λ. 4412/2016. Κε ηελ θαηΨζεζε ηεο αηηΪζεσο αλαζηνιΪο ε πξνζεζκΫα Ψζθεζεο ηεο αΫηεζεο 
αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρΫδεη απφ ηελ επΫδνζε ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. Ν δηΨδηθνο πνπ πΩηπρε ππΩξ 

απηνχ ηελ αλαζηνιΪ ηεο εθηΩιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο, νθεΫιεη κΩζα ζε πξνζεζκΫα δΩθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ επΫδνζε ηεο απφθαζεο απηΪο, λα αζθΪζεη ηελ αΫηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθΨ αΫξεηαη 
απηνδηθαΫσο ε ηζρχο ηεο αλαζηνιΪο.  

Γ. ΓηαθνξΩο απφ ηνλ ζπγθεθξηκΩλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξΨμεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο 
νη νπνΫεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, Ϊ ησλ νπνΫσλ πξνθχπηεη εθ κΩξνπο ηνπ πιΪξεο γλψζε, κεηΨ ηελ 
1.9.2021, β) απφ παξαιεΫςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κΩξνπο ηεο κεηΨ ηελ 1.9.2021, εθδηθΨδνληαη κε ηηο 

λΩεο εηδηθΩο δηθνλνκηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηΨζεθε κε ην Ψξζξν 138 
λ. 4782/2021 , ζχκθσλα κε ηηο νπνΫεο:  

Κε ην Ϋδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθΨ λα αζθεζεΫ αΫηεζε αλαζηνιΪο εθηΩιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ 

απνθΨζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  

Ζ πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε θαη ε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδΫνπ δηθαζηεξΫνπ θσιχνπλ, εθ 
ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κΩρξη ηελ Ωθδνζε ηεο νξηζηηθΪο δηθαζηηθΪο απφθαζεο, εθηφο εΨλ 
κε πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ ην δηθαζηΪξην απηφ απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ. ΔπΫζεο, ε πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε 

θαη ε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα 
δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο, εθηφο εΨλ κε πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ ην δηθαζηΪξην 

απηφ απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ.  

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ καηαηψλεη Ϊ δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ Ϊ ελ κΩξεη αηηηνινγεκΩλα ηε δηαδηθαζΫα 

αλΨζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΨ απφ γλψκε ηεο 
αξκφδηαο ΔπηηξνπΪο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ΔπΫζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΨικαηα Ϊ παξαιεΫςεηο ζε 
νπνηνδΪπνηε ζηΨδην ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, κπνξεΫ, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, λα 
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αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζΫα Ϊ λα αλακνξθψζεη αλΨινγα ην απνηΩιεζκΨ ηεο Ϊ λα απνθαζΫζεη ηελ 

επαλΨιεςΪ ηεο απφ ην ζεκεΫν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΨικα Ϊ ε παξΨιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ καηαηψλεη ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο φηαλ απηΪ απνβεΫ Ψγνλε εΫηε ιφγσ κε 
ππνβνιΪο πξνζθνξΨο εΫηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε ηνπ 

δεπηΩξνπ εδαθΫνπ ηεο παξ. 7 ηνπ Ψξζξνπ 105, πεξΫ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ΔπΫζεο κπνξεΫ λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζΫα:  α) ιφγσ παξΨηππεο δηεμαγσγΪο ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, 
εθηφο εΨλ κπνξεΫ λα ζεξαπεχζεη ην ζθΨικα Ϊ ηελ παξΨιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 106 , 

β) αλ νη νηθνλνκηθΩο θαη ηερληθΩο παξΨκεηξνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο Ψιιαμαλ 
νπζησδψο θαη ε εθηΩιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΩλνπ δελ ελδηαθΩξεη πιΩνλ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ 
ηνλ θνξΩα γηα ηνλ νπνΫν πξννξΫδεηαη ην ππφ αλΨζεζε αληηθεΫκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηΩξαο βΫαο, δελ εΫλαη 
δπλαηΪ ε θαλνληθΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγεΫζα πξνζθνξΨ θξηζεΫ σο κε ζπκθΩξνπζα απφ 

νηθνλνκηθΪ Ψπνςε, ε) ζηελ πεξΫπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ψξζξνπ 97, πεξΫ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, 
ζη) γηα Ψιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζΫνπ ζπκθΩξνληνο, φπσο ηδΫσο, δεκφζηαο πγεΫαο Ϊ πξνζηαζΫαο 
ηνπ πεξηβΨιινληνο. 

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο απαηηεΫηαη ε παξνρΪ εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 
72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνΫαο αλΩξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επΫ ηεο αμΫαο ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηΫζεηαη πξηλ Ϊ θαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο, πξνθεηκΩλνπ λα γΫλεη απνδεθηΪ , πξΩπεη λα πεξηιακβΨλεη θαη' ειΨρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξΨγξαθν 2.1.5. ζηνηρεΫα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΩνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηΫηιν ηεο 
ζρεηηθΪο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΨ θαη ρσξΫο δηαθξΫζεηο ηελ εθαξκνγΪ φισλ 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΨζε απαΫηεζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο  

Πε πεξΫπησζε ηξνπνπνΫεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ ηελ παξΨγξαθν 4.5, ε νπνΫα ζπλεπΨγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα θαηαζΩζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνΫεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθΪ εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνΫαο αλΩξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επΫ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 
εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο θαηαπΫπηεη ζε πεξΫπησζε παξΨβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηΪ 
εηδηθφηεξα νξΫδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο επηζηξΩθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ 

παξαιαβΪ ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΨλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθΪο πνηνηηθΪο θαη πνζνηηθΪο 
παξαιαβΪο αλαθΩξνληαη παξαηεξΪζεηο Ϊ ππΨξρεη εθπξφζεζκε παξΨδνζε, ε επηζηξνθΪ ησλ σο Ψλσ 
εγγπΪζεσλ γΫλεηαη κεηΨ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξΪζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΩζκνπ. 

Αλ ηα αγαζΨ εΫλαη δηαηξεηΨ θαη ε παξΨδνζε γΫλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθΨ, νη εγγπΪζεηο 
θαιΪο εθηΩιεζεο θαη πξνθαηαβνιΪο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθΨ, θαηΨ ην πνζφλ πνπ αλαινγεΫ ζηελ αμΫα 
ηνπ κΩξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιΪθζεθε νξηζηηθΨ. Γηα ηε ζηαδηαθΪ απνδΩζκεπζΪ ηνπο 

απαηηεΫηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΨλνπ. ΔΨλ ζην πξσηφθνιιν 
παξαιαβΪο αλαθΩξνληαη παξαηεξΪζεηο Ϊ ππΨξρεη εθπξφζεζκε παξΨδνζε, ε παξαπΨλσ ζηαδηαθΪ 
απνδΩζκεπζε γΫλεηαη κεηΨ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΩπνληαη, ησλ παξαηεξΪζεσλ 

θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.   

Πε πεξΫπησζε Ψζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηΪζηαο παξΨηαζεο ζα απαηηεζεΫ πξνζθφκηζε εγγπεηηθΪο θαιΪο 
εθηΩιεζεο γηα ην επηπιΩνλ δηΨζηεκα. 
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4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθΪξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΨ ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΨδνρνο ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεΫο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ κε ην δΫθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δΫθαην, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα Σ ηνπ 
ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΨδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο ηνπ ειΩγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο 
θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο. 

4.3.2 Πηηο ζπκβΨζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπΫπηνπλ ζην πεδΫν εθαξκνγΪο ηνπ λ. 2939/2001, 

επηπιΩνλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβΨλεηαη ν φξνο φηη ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη θαηΨ ηελ 
ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο λα ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξΨθσλ 
2 θαη 11 ηνπ Ψξζξνπ 4β Ϊ θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 12 Ϊ θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 16 ηνπ 

λ.2939/2001. Ζ ηΪξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειΩγρεηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ κΩζσ ηνπ αξρεΫνπ 
δεκνζηνπνΫεζεο εγγεγξακκΩλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ (ΔΚΞΑ) πνπ ηεξεΫηαη ζηελ 
ειεθηξνληθΪ ζειΫδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. εληφο ηεο πξνζεζκΫαο ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη απνηειεΫ πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθΪ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνΫν γΫλεηαη 
ππνρξεσηηθΨ κλεΫα ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηΪξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξΨθνπ Ωρεη ηηο ζπλΩπεηεο ηεο παξαγξΨθνπ 7 ηνπ Ψξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .5 

 

4.4 Τπεξγνιαβία (Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο) 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεΫ λα ηξνπνπνηεΫηαη θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΩζεηο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ Ψξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1.  Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, κε ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ νξΫδνπλ νη θεΫκελεο δηαηΨμεηο, λα 

θαηαγγεΫιεη ηε ζχκβαζε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζΪο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ωρεη ππνζηεΫ νπζηψδε ηξνπνπνΫεζε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο, θαηΨ ην ρξφλν ηεο αλΨζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ωπξεπε λα Ωρεη απνθιεηζηεΫ 
απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ωπξεπε λα αλαηεζεΫ ζηνλ αλΨδνρν ιφγσ ζνβαξΪο παξαβΫαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ππΩρεη απφ ηηο ΠπλζΪθεο θαη ηελ ΝδεγΫα 2014/24/ΔΔ, ε νπνΫα Ωρεη αλαγλσξηζηεΫ κε απφθαζε ηνπ 
ΓηθαζηεξΫνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαΫζην δηαδηθαζΫαο δπλΨκεη ηνπ Ψξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

 

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1 Ζ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ηνλ πην θΨησ ηξφπν :  

                                                             
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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α) Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ησλ πιηθψλ  

Ζ πιεξσκΪ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο ζα γΫλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκΫκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 
θαη θΨζε Ψιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ Ϊζειε δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

Ωιεγρν θαη ηελ πιεξσκΪ.  

5.1.2. Toλ ΑλΨδνρν βαξχλνπλ νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξΨδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ΗδΫσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηΪζεηο:  

α) ΘξΨηεζε 0,07% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ ηεο 
αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο ΔληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ 

ΠπκβΨζεσλ επηβΨιιεηαη (Ψξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

β)Σαξηφζεκν 3% επΫ ηεο θξΨηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επΫ ηεο θξΨηεζεο ηνπ ραξηνζΪκνπ 

γ) ΘξΨηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ ηεο 

αξρηθΪο θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο ΑξρΪο ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 
Ξξνζθπγψλ (Ψξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

δ) Σαξηφζεκν 3% επΫ ηεο θξΨηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επΫ ηεο θξΨηεζεο ηνπ ραξηνζΪκνπ 

ε) ΘξΨηεζε ζε πνζνζηφ 0,02% επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο (πιελ ΦΞΑ) ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ, πνπ 
παξαθξαηεΫηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ θαηΨ ηελ θΨζε πιεξσκΪ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ (Ψξζξν 36, παξ. 6 ηνπ Λ. 4412/2016). 

 
Πη)  πΩξ ησλ Νξγαληζκψλ ΤπρηθΪο γεΫαο (2% επΫ ηεο αμΫαο ηνπ ηηκνινγΫνπ ηεο ζχκβαζεο κεηΨ ηελ 
αθαΫξεζε ηνπ ΦΞΑ θαη θΨζε Ψιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππΩξ ηξΫησλ). ), ε νπνΫα εηζΪρζε κε ην 

Ψξζξν 3 παξ. ββ (κεηΨ ηελ αλαξΫζκεζε κΩζσ ηνπ Λ. 3846/2010,Ψξζξν 24) εδΨθην ε ηνπ Λ. 3580/2007, 
θαη επαλεκθαλΫδεηαη ζην Ψξζξν 24&6 Λ.3846/2010 (ΦΔΘ 66Α/11-5-2010 
 

ΘαηΨ ηελ πιεξσκΪ ηνπ ηηκΪκαηνο ησλ αγαζψλ παξαθξαηεΫηαη θφξνο εηζνδΪκαηνο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 
24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδΪκαηνο φπσο ηζρχεη 

Ν ΦΞΑ θαηαβΨιιεηε απφ ηελ ππεξεζΫα. 

 
ΘαηΨ ηελ πιεξσκΪ ηνπ ηηκΪκαηνο ησλ αγαζψλ παξαθξαηεΫηαη θφξνο εηζνδΪκαηνο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 
24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδΪκαηνο φπσο ηζρχεη 

 
5.1.3 Ρα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη εΫλαη θαη‟ ειΨρηζηνλ ηα εμΪο: 
1.Ξξσηφθνιιν νξηζηηθΪο πνζνηηθΪο θαη πνηνηηθΪο παξαιαβΪο Ϊ ζε πεξΫπησζε απηνδΫθαηεο παξαιαβΪο, 

απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζΪθε, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/2016. 
2. Απνδεηθηηθφ εηζαγσγΪο ησλ εηδψλ ηελ απνζΪθε ηνπ θνξΩα. 
3. Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ  
4. ΞηζηνπνηεηηθΨ θνξνινγηθΪο θαη αζθαιηζηηθΪο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο. 

 
ΞΩξαλ ησλ αλσηΩξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θαηΨ ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ πιεξσκΪ, κπνξεΫ λα 
δεηΪζεη θαη νπνηνδΪπνηε Ψιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιΩπεηαη ζηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα.  

 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλΨδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΨ Ωθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΨζε δηθαΫσκα πνπ 
απνξξΩεη απφ απηΪλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγΨλνπ (ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο): 
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α) ζηελ πεξΫπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ Ψξζξνπ 105 πεξΫ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξΫπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε ζχκβαζε Ϊ/θαη δελ 
ζπκκνξθσζεΫ κε ηηο ζρεηηθΩο γξαπηΩο εληνιΩο ηεο ππεξεζΫαο, πνπ εΫλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε Ϊ ηηο 
θεΫκελεο δηαηΨμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκΩλνπ ρξφλνπ εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη Ϊ δελ αληηθαηαζηΪζεη ηα ζπκβαηηθΨ αγαζΨ Ϊ δελ επηζθεπΨζεη Ϊ 
δελ ζπληεξΪζεη απηΨ κΩζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν Ϊ ζηνλ ρξφλν παξΨηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα 
κε φζα πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξΨθνπ. 

Πηελ πεξΫπησζε ζπλδξνκΪο ιφγνπ Ωθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΨ ηελ σο Ψλσ πεξΫπησζε 
γ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θνηλνπνηεΫ ζηνλ αλΨδνρν εηδηθΪ φριεζε, ε νπνΫα κλεκνλεχεη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 
Ψξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/20166 θαη πεξηιακβΨλεη ζπγθεθξηκΩλε πεξηγξαθΪ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνΫεο 
νθεΫιεη λα πξνβεΫ ν αλΨδνρνο, πξνθεηκΩλνπ λα ζπκκνξθσζεΫ, κΩζα ζε πξνζεζκΫα, ε νπνΫα δελ κπνξεΫ λα 

εΫλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο αλσηΩξσ φριεζεο.  

Αλ ε πξνζεζκΫα πνπ ηεζεΫ κε ηελ εηδηθΪ φριεζε, παξΩιζεη, ρσξΫο ν αλΨδνρνο λα ζπκκνξθσζεΫ, 
θεξχζζεηαη Ωθπησηνο κΩζα ζε πξνζεζκΫα ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο πξνζεζκΫαο 

ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

Ν αλΨδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ωθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΩα εθηΩιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο Ϊ αλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη αλσηΩξαο βΫαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα, πνπ θεξχζζεηαη Ωθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΨιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, ην νπνΫν ππνρξεσηηθΨ θαιεΫ 
ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρΪ εμεγΪζεσλ, αζξνηζηηθΨ νη παξαθΨησ θπξψζεηο: 

α) νιηθΪ θαηΨπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο Ϊ θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ πεξΫπησζε, 

β) Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΩξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βΨξνο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εθφζνλ απηΪ 
πξνκεζεπηεΫ ηα αγαζΨ, πνπ δελ πξνζθνκΫζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα, 

αλαζΩηνληαο ην αλεθηΩιεζην αληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηΨ ζεηξΨ θαηΨηαμεο νηθνλνκηθφ 
θνξΩα πνπ εΫρε ιΨβεη κΩξνο ζηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ δελ απνδερζεΫ ηελ αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα 

πξνκεζεπηεΫ ηα αγαζΨ, πνπ δελ πξνζθνκΫζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα, απφ 
ηξΫην νηθνλνκηθφ θνξΩα εΫηε κε δηελΩξγεηα λΩαο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο ζχκβαζεο εΫηε κε πξνζθπγΪ ζηε 
δηαδηθαζΫα δηαπξαγκΨηεπζεο, ρσξΫο πξνεγνχκελε δεκνζΫεπζε, εθφζνλ ζπληξΩρνπλ νη πξνυπνζΩζεηο ηνπ 

Ψξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Ρν δηαθΩξνλ ππνινγΫδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΡΘΡ ΡΘΔ) x Ξ Όπνπ: Γ = ΓηαθΩξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΨξνο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εθφζνλ 
απηΪ πξνκεζεπηεΫ ηα αγαζΨ πνπ δελ πξνζθνκΫζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ αλαθεξφκελα. Ρν δηαθΩξνλ ιακβΨλεη ζεηηθΩο ηηκΩο, αιιηψο ζεσξεΫηαη Ϋζν κε 
κεδΩλ. 

ΡΘΡ = ΡηκΪ θαηαθχξσζεο ηεο πξνκΪζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκΫζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 

Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα ζηνλ λΩν αλΨδνρν. 

ΡΘΔ = ΡηκΪ θαηαθχξσζεο ηεο πξνκΪζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκΫζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 
Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνΫα θεξχρζεθε Ωθπησηνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο. 

Ξ = ΠπληειεζηΪο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ωκκεζεο δεκΫαο πνπ πξνθαιεΫηαη ζηελ αλαζΩηνπζα 
αξρΪ απφ ηελ Ωθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνΫνο ιακβΨλεη ηελ ηηκΪ  

Ν θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΩξνληνο επηβΨιιεηαη ζηνλ Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα κε απφθαζε ηεο 

αλαζΩηνπζαο αξρΪο, πνπ εθδΫδεηαη ζε απνθιεηζηηθΪ πξνζεζκΫα δεθανθηψ (18) κελψλ κεηΨ ηελ Ωθδνζε 
θαη ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο απφθαζεο θΪξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεΫ ε πξνκΪζεηα ησλ 
αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκΫζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα ζε ηξΫην νηθνλνκηθφ 

θνξΩα. Γηα ηελ εΫζπξαμε ηνπ δηαθΩξνληνο απφ ηνλ Ωθπησην νηθνλνκηθφ θνξΩα κπνξεΫ λα εθαξκφδεηαη ε 
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δηαδηθαζΫα ηνπ Θψδηθα ΔΫζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Ρν δηαθΩξνλ εηζπξΨηηεηαη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο. 

γ) ΔπηπιΩνλ, κπνξεΫ λα επηβιεζεΫ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβΨζεσλ πξνκεζεηψλ Ϊ ππεξεζηψλ ησλ θνξΩσλ πνπ εκπΫπηνπλ ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηΨ 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 74 ηνπ σο Ψλσ λφκνπ, πεξΫ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΩα απφ 
δεκφζηεο ζπκβΨζεηο.  

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεΫ - παξαδνζεΫ Ϊ αληηθαηαζηαζεΫ κεηΨ ηε ιΪμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
κΩρξη ιΪμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΨηαζεο πνπ ρνξεγΪζεθε, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, 
επηβΨιιεηαη πξφζηηκν πΩληε ηνηο εθαηφ (5%) επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 
εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπΨλσ πξφζηηκν ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΩλησλ πιηθψλ, 
ρσξΫο ΦΞΑ. ΔΨλ ηα πιηθΨ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΨδνπλ ηε ρξεζηκνπνΫεζε ησλ πιηθψλ πνπ 
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο ηεο ζπλνιηθΪο πνζφηεηαο 

απηψλ. 

ΘαηΨ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο ηεο θαζπζηΩξεζεο γηα θφξησζε- παξΨδνζε Ϊ 
αληηθαηΨζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΩλνπ νξγΨλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδΫνπ νξγΨλνπ, δελ ιακβΨλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξΪιζε πΩξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΨ ηα δηΨθνξα 
ζηΨδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνΫν δελ επζχλεηαη ν αλΨδνρνο θαη παξαηεΫλεηαη, αληΫζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξΨδνζεο. 

Ζ εΫζπξαμε ηνπ πξνζηΫκνπ θαη ησλ ηφθσλ επΫ ηεο πξνθαηαβνιΪο γΫλεηαη κε παξαθξΨηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκΪο ηνπ αλαδφρνπ Ϊ, ζε πεξΫπησζε αλεπΨξθεηαο Ϊ Ωιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΨπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο θαη πξνθαηαβνιΪο αληΫζηνηρα, εθφζνλ ν αλΨδνρνο δελ θαηαζΩζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

Πε πεξΫπησζε Ωλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΨιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 
κΩιε ηεο Ωλσζεο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ν αλΨδνρνο κπνξεΫ θαηΨ ησλ απνθΨζεσλ πνπ επηβΨιινπλ ζε βΨξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΨκεη ησλ φξσλ 

ησλ Ψξζξσλ 5.2 (ΘΪξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΩα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξΨδνζεο πιηθψλ), 
6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΨζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ εθαξκνγΪ ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ 
λα αζθΪζεη πξνζθπγΪ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζΫαο ελψπηνλ ηνπ θνξΩα πνπ εθηειεΫ ηε ζχκβαζε 

κΩζα ζε αλαηξεπηηθΪ πξνζεζκΫα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο θνηλνπνΫεζεο Ϊ ηεο πιΪξνπο 
γλψζεο ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο αλαζηΩιιεη ηηο επηβαιιφκελεο 
θπξψζεηο. ΔπΫ ηεο πξνζθπγΪο απνθαζΫδεη ην αξκνδΫσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαΫν εδΨθην ηεο πεξΫπησζεο β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 11 ηνπ Ψξζξνπ 221 ηνπ 
λ.4412/2016 νξγΨλνπ, εληφο πξνζεζκΫαο ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ΨζθεζΪ ηεο, Ψιισο ζεσξεΫηαη σο 
ζησπεξψο απνξξηθζεΫζα. ΘαηΨ ηεο απφθαζεο απηΪο δελ ρσξεΫ ε Ψζθεζε Ψιιεο νπνηαζδΪπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθΪο πξνζθπγΪο. Αλ θαηΨ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΨιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα ε 
πξνζθπγΪ Ϊ αλ απνξξηθζεΫ απηΪ απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδΫσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζΫζηαηαη 
νξηζηηθΪ. Αλ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα πξνζθπγΪ, αλαζηΩιινληαη νη ζπλΩπεηεο ηεο απφθαζεο κΩρξη απηΪ λα 

νξηζηηθνπνηεζεΫ. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

ΘΨζε δηαθνξΨ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΨζεηο πνπ ζπλΨπηνληαη 

ζην πιαΫζην ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο Ϊ αγσγΪο ζην Γηνηθεηηθφ 
ΔθεηεΫν ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ζηελ νπνΫα εθηειεΫηαη εθΨζηε ζχκβαζε, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 
1 Ωσο θαη 6 ηνπ Ψξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο ζην Γηνηθεηηθφ 

ΔθεηεΫν πξνεγεΫηαη ππνρξεσηηθΨ ε ηΪξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζΫαο πνπ πξνβιΩπεηαη ζην Ψξζξν 
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205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθΨ ε πξνζθπγΪ απνξξΫπηεηαη σο 

απαξΨδεθηε. Αλ ν αλΨδνρνο ηεο ζχκβαζεο εΫλαη θνηλνπξαμΫα, ε πξνζθπγΪ αζθεΫηαη εΫηε απφ ηελ Ϋδηα εΫηε 
απφ φια ηα κΩιε ηεο. Γελ απαηηεΫηαη ε ηΪξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζΫαο αλ αζθεΫηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν αγσγΪ, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνΫαο δελ ζσξεχεηαη αΫηεκα αθχξσζεο Ϊ ηξνπνπνΫεζεο 

δηνηθεηηθΪο πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο. 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1.  Ζ παξΨδνζε ησλ ππφ πξνκΪζεηα εηδψλ ζα γΫλεηαη θαηφπηλ γξαπηΪο παξαγγειΫαο, κΩζα ζηνλ 
ρξφλν παξΨδνζεο πνπ νξΫδεη ε παξνχζα δηαθΪξπμε ζηηο απνζΪθεο ησλ Λνζειεπηηθψλ ΚνλΨδσλ Ϊ ζην 

ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεΫ απφ ην γξαθεΫν ΓηαρεΫξηζεο, ηκεκαηηθΨ θαη αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηνπ 

θνξΩα κε Ωμνδα, επζχλε θαη κΩξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ζ παξαιαβΪ ηεο πξνκΪζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη εληφο νθηψ  (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελΫα απνζηνιΪο ζηνλ ΑλΨδνρν ηεο αλσηΩξσ εγγξΨθνπ παξαγγειΫαο απφ ην λνζνθνκεΫν, απφ 
αξκφδηα επηηξνπΪ παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβΪο πνπ ζα ζπγθξνηεζεΫ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδΫδεη 
ζρεηηθΨ πξσηφθνιια παξαιαβΪο.  

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΨδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεΫ λα παξαηεΫλεηαη, πξηλ απφ ηε ιΪμε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΨδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΩζεηο ηνπ Ψξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ 
πεξΫπησζε πνπ ην αΫηεκα ππνβΨιιεηαη απφ ηνλ αλΨδνρν θαη ε παξΨηαζε ρνξεγεΫηαη ρσξΫο λα 

ζπληξΩρνπλ ιφγνη αλσηΩξαο βΫαο Ϊ Ψιινη ηδηαηηΩξσο ζνβαξνΫ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΨδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΨιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ψξζξνπ 207 
ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. ΔΨλ ιΪμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΨδνζεο, ρσξΫο λα ππνβιεζεΫ εγθαΫξσο αΫηεκα παξΨηαζεο Ϊ, 

εΨλ ιΪμεη ν παξαηαζεΫο, θαηΨ ηα αλσηΩξσ, ρξφλνο, ρσξΫο λα παξαδνζεΫ ην πιηθφ, ν αλΨδνρνο θεξχζζεηαη 
Ωθπησηνο. 

6.1.3. Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεΫ ηελ ππεξεζΫα πνπ εθηειεΫ ηελ πξνκΪζεηα, ηελ απνζΪθε 

ππνδνρΪο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπΪ παξαιαβΪο, γηα ηελ εκεξνκελΫα πνπ πξνηΫζεηαη λα παξαδψζεη ην 
πιηθφ, ηνπιΨρηζηνλ πΩληε (5) εξγΨζηκεο εκΩξεο λσξΫηεξα. 

ΚεηΨ απφ θΨζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζΪθε ππνδνρΪο απηψλ, ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβΨιεη ζηελ ππεξεζΫα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΩλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζΪθεο, ζην νπνΫν 
αλαθΩξεηαη ε εκεξνκελΫα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηΩιεζε 
ηεο νπνΫαο πξνζθνκΫζηεθε. 

(ΘαηΨ ηα ινηπΨ ηζρχνπλ ηα Ψξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16.) 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβΪ ησλ πιηθψλ γΫλεηαη απφ επηηξνπΩο, πξσηνβΨζκηεο Ϊ θαη δεπηεξνβΨζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ψξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ψξζξν 208 ηνπ σο Ψλσ λφκνπ. 

 Ν ΑλΨδνρνο, κεηΨ απφ παξαγγειΫα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα παξαδΫδεη ην πιηθφ ζηε 
Λ.Κ. ΑγξηλΫνπ θαηΨ ηηο εξγΨζηκεο εκΩξεο (ΓεπηΩξα Ωσο ΞαξαζθεπΪ) θαη ψξεο (08:00 Ωσο 14:00) θαη ζε 
επεΫγνπζεο-Ωθηαθηεο πεξηπηψζεηο σο νξΫδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθΪξπμε. 

Ζ θΨζε παξαγγειΫα κε ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα ζα εθηειεΫηαη κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα  ππνδεηθλχεηαη 
απφ ην ΛνζνθνκεΫν, θαηφπηλ Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο. ΔπΫζεο γηα θΨζε μερσξηζηΪ ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα  
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Λ.Αηη/λΫαο, ζα εθδΫδεηαη μερσξηζηφ παξαζηαηηθφ. 

Ν κεηνδφηεο ΑλΨδνρνο, εθφζνλ εηδνπνηεζεΫ κε νπνηνλδΪπνηε  ηξφπν απφ ην ΛνζνθνκεΫν γηα θΨιπςε 
Ωθηαθηεο αλΨγθεο, εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ ζην Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν 
ΑηησιναθαξλαλΫαο-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ θαη θαηΨ ηε δηΨξθεηα Αξγηψλ Ϊ/θαη Παββαηνθχξηαθσλ. 
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Ζ ΔηαηξεΫα ζηελ νπνΫα ζα θαηαθπξσζεΫ ε πξνκΪζεηα ζα εΫλαη ππνρξεσκΩλε λα αληαπνθξΫλεηαη ζε θΨζε 

πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκΪζεηα εηδψλ αλεμαξηΪησο απφ εκΩξα , ψξα , θαηξηθψλ ζπλζεθψλ , απεξγηψλ θιπ. 
Ν κεηνδφηεο αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηΪζεη αμηφπηζην ζχζηεκα ιΪςεο παξαγγειηψλ (θηλεηΪ, 
ζηαζεξΪ ηειεθσλΫα, fax, email) γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκΩξεο ηεο εβδνκΨδαο. Πε πεξΫπησζε βιΨβεο ηνπ 

δηθηχνπ Ϊ Ψιιεο απξφβιεπηεο θαηΨζηαζεο αδπλακΫαο ιΪςεο παξαγγειΫαο, ν αλΨδνρνο, κε δηθΪ ηνπ 
επζχλε, νθεΫιεη λα ελεκεξψλεη Ψκεζα ην ΛνζνθνκεΫν θαη ζηε ζπλΩρεηα λα κεξηκλΨ νκνΫσο άκεζα γηα ηε 
ιΪςε ησλ παξαγγειηψλ κε δηθΩο ηνπ ελΩξγεηεο (π.ρ. κε ππΨιιειν ηνπ).  

Ν κεηνδφηεο αλΨδνρνο νθεΫιεη λα πξνζθνκΫδεη ηα ζπκβαηηθΨ εΫδε ζην Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν 
ΑηησιναθαξλαλΫαο-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ, κΩζα ζηα ρξνληθΨ φξηα πνπ νξΫδνληαη απφ ηελ 
παξαγγειΫα. Tα πξνζθνκηδφκελα εΫδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην/ηα πξνβιεπφκελν/α παξαζηαηηθΨ 
απνζηνιΪο ζην/ζηα νπνΫν ζα αλαγξΨθεηαη επθξηλψο ην εΫδνο, ε πνζφηεηα θαη φηη Ψιιν ζηνηρεΫν εΫλαη 

απαξαΫηεην. 
Ζ παξΨδνζε ζα γΫλεηαη ζηε δηαρεΫξηζε πιηθνχ ηεο ΛνζειεπηηθΪο ΚνλΨδαο, παξνπζΫα  Δπηηξνπψλ 
ΞαξαιαβΪο, κε κεηαθνξηθφ κΩζν ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξΫο θακΫα επηβΨξπλζε ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ.  Νη ελ ιφγσ 

ΔπηηξνπΩο (πξσηνβΨζκηεο Ϊ/θαη δεπηεξνβΨζκηεο) παξαιακβΨλνπλ πνζνηηθΨ θαη πνηνηηθΨ ηα εΫδε 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16, εθφζνλ ην επηζπκεΫ κπνξεΫ λα παξαζηεΫ θαη ν 
αλΨδνρνο. Πε πεξΫπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη αληηθαηΨζηαζΪ ηνπο ηζρχνλ ηα νξηδφκελα ζην 

Ψξζξν 213 ηνπ Λ.4412/16. 
Ν αλΨδνρνο ππνρξεψλεηαη θαηΨ πξνηΫκεζε  απΩλαληη ησλ ππνινΫπσλ πειαηψλ ηνπ λα εθνδηΨδεη Ωγθαηξα 
ην Γεληθφ ΛνζνθνκεΫν ΑηησιναθαξλαλΫαο-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ, ιακβΨλνληαο ππφςε ην ζθνπφ 

ηνπο.  
Πε πεξΫπησζε επΫζεο πνπ ν αλΨδνρνο αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεΫ λα παξαδψζεη ηα εΫδε ηεο παξαγγειΫαο 
Ϊ παξαιεΫςεη νξηζκΩλα απ‟ απηΨ Ϊ παξαδΫδεη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζΩλησλ, ηφηε 

επηβΨιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λ.4412/16 θπξψζεηο-πξφζηηκα θαη επΫζεο ην ΛνζνθνκεΫν Ωρεη ην 
δηθαΫσκα λα αγνξΨζεη ηα εΫδε εΫηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ Ωιαβε κΩξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, Ϊ κε απ‟ 
επζεΫαο αλΨζεζε κεηΨ απφ δηαπξαγκΨηεπζε, αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ, κε θαηαινγηζκφ 

ζε βΨξνο Αλαδφρνπ, ηεο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξΨο αμΫαο πξνκΪζεηαο ηνπ εΫδνπο. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ 
δηαηεξεΫ ηελ επρΩξεηα λα εηζπξΨμεη ηα πξφζηηκα εΫηε ζε κνξθΪ παξαθξΨηεζεο απφ πιεξσκΩο, εΫηε κε 
παξαθξΨηεζε απφ ηηο εγγπΪζεηο θαιΪο εθηΩιεζεο. 

Πε πεξΫπησζε επαλεηιεκκΩλσλ θαζπζηεξΪζεσλ ζηελ εθηΩιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ 
παξΨβαζεο ησλ φξσλ εγγξΨθσλ ηεο Πχκβαζεο Ϊ πιεκκεινχο εθηΩιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε 
ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ χζηεξα δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ ΑλΨδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκΫσο 

γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. Πε πεξΫπησζε Ωθπησζεο θαηαπΫπηνπλ ππΩξ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο νη 
εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο θαιΪο εθηΩιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν ΑλΨδνρνο ζε απνθαηΨζηαζε θΨζε δεκΫαο απφ 
ηελ παξΨβαζε γηα ηελ νπνΫα επηβιΪζεθε ε Ωθπησζε. 

Ρν ηπρφλ θφζηνο δηελΩξγεηαο ησλ ειΩγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΨδνρν. 
Ζ επηηξνπΪ παξαιαβΪο, κεηΨ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΩγρνπο ζπληΨζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 
νξηζηηθφ- παξαιαβΪο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξΪζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 
Ψξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

ιηθΨ πνπ απνξξΫθζεθαλ Ϊ θξΫζεθαλ παξαιεπηΩα κε Ωθπησζε επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο ηηκΪο, κε βΨζε ηνπο 
ειΩγρνπο πνπ πξαγκαηνπνΫεζε ε πξσηνβΨζκηα επηηξνπΪ παξαιαβΪο, κπνξνχλ λα παξαπΩκπνληαη γηα 
επαλεμΩηαζε ζε δεπηεξνβΨζκηα επηηξνπΪ παξαιαβΪο χζηεξα απφ αΫηεκα ηνπ αλαδφρνπ Ϊ απηεπΨγγειηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ψξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα Ωμνδα βαξχλνπλ ζε θΨζε πεξΫπησζε ηνλ 
αλΨδνρν. 
ΔπΫζεο, εΨλ ν ηειεπηαΫνο δηαθσλεΫ κε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειΩγρνπ πνπ  δηελεξγΪζεθε απφ 

πξσηνβΨζκηεο Ϊ δεπηεξνβΨζκηεο επηηξνπΩο παξαιαβΪο κπνξεΫ λα δεηΪζεη εγγξΨθσο εμΩηαζε θαη΄εθεζε 
ησλ νηθεΫσλ αληηδεηγκΨησλ, κΩζα ζε αλαηξεπηηθΪ πξνζεζκΫα εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνΫεζε 
ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΨησλ ηεο αξρηθΪο εμΩηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξΨθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ 

Ψξζξνπ 208 ηνπ Λ.4412/16. 
Ρν απνηΩιεζκα  ηεο θαη΄Ωθεζε εμΩηαζεο εΫλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζΫδηθν θαη γηα ηα δχν κΩξε. 
Ν αλΨδνρνο δελ κπνξεΫ λα δεηΪζεη παξαπνκπΪ ζε δεπηεξνβΨζκηα επηηξνπΪ παξαιαβΪο κεηΨ ηα 

απνηειΩζκαηα ηεο θαη΄Ωθεζε εμΩηαζεο. 
ΔγγπεηηθΩο επηζηνιΩο πξνθαηαβνιΪο θαη θαιΪο εθηΩιεζεο επηζηξΩθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Ψξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16. 
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6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξΫπησζε νξηζηηθΪο απφξξηςεο νιφθιεξεο Ϊ κΩξνπο ηεο ζπκβαηηθΪο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΩλνπ νξγΨλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, κπνξεΫ λα 
εγθξΫλεηαη αληηθαηΨζηαζΪ ηεο κε Ψιιε, πνπ λα εΫλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΩζα ζε 

ηαθηΪ πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηΪ. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηΨζηαζε γΫλεηαη κεηΨ ηε ιΪμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη γηα 
ηελ αληηθαηΨζηαζε δελ κπνξεΫ λα εΫλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

αλΨδνρνο ζεσξεΫηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΨδνζεο. 
Αλ ν αλΨδνρνο δελ αληηθαηαζηΪζεη ηα πιηθΨ πνπ απνξξΫθζεθαλ κΩζα ζηελ πξνζεζκΫα πνπ ηνπ ηΨρζεθε 
θαη εθφζνλ Ωρεη ιΪμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθΪ ησλ πιηθψλ πνπ απνξξΫθζεθαλ γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 
θαη 3  ηνπ Ψξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία  

Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
214 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ρα δεΫγκαηα ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο εληφο  ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηεο 
ειεθηξνληθΪο πξνζθνξΨο ζε ζθξαγηζκΩλε ζπζθεπαζΫα (ζχκθσλα κε φζα αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 1.5 
παξ. 14 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο) θαη ε απνζθξΨγηζε-ζπκθσλΫα κε ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο-Ωιεγρνο 

ησλ δεηγκΨησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ ζην ζηΨδην αμηνιφγεζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ. 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ-  

6.6.1 Πηελ πεξΫπησζε πνπ, θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλΨδνρνο θαηαδηθαζηεΫ ακεηΨθιεηα γηα 

Ωλα απφ ηα αδηθΪκαηα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη 
λα θαηαγγεΫιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηΪζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκΫσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ ΑΘ, πεξΫ ακθνηεξνβαξψλ ζπκβΨζεσλ.  

 
6.6.2 ΔΨλ ν αλΨδνρνο πησρεχζεη Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο Ϊ εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ ηεζεΫ ππφ 
αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ Ϊ αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε 
αλΨινγε θαηΨζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ, 
ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη, νκνΫσο, λα θαηαγγεΫιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηΪζεη ηπρφλ 
αμηψζεηο απνδεκΫσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ ΑΘ.  

 
6.6.3 Πε ακθφηεξεο ηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειΫαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη λα 
πξνζθαιΩζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηΨ ζεηξΨ, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκΩλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηεΫλεη λα αλαιΨβεη/νπλ ηελ παξνρΪ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΩζεηο θαη βΨζεη ηεο πξνζθνξΨο πνπ εΫρε ππνβΨιεη 
ν Ωθπησηνο (ξεηΪ ξΪηξα ππνθαηΨζηαζεο). 
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ΑληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο  εΫλαη ε πξνκήζεηα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΓΗ, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ Η 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ»  γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - 
Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο  
άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο. 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκΪζεηα εηδψλ αλΩξρεηαη ζπλνιηθΨ ζην χςνο ησλ 124.882,60 € ρσξίο 

ΦΠΑ θαη  152.034,42 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. , ηα νπνΫα ζα θαιχςνπλ ηηο αλΨγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ γηα Ωλα (1) 
Ωηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαΫσκα ηνπ λνζνθνκεΫνπ γηα Ψζθεζε εηΪζηαο παξΨηαζεο (πξναΫξεζε)], φπνην εθ 

ησλ δχν νξΫσλ –πνζφ Ϊ ρξφλνο- επΩιζεη πξψην. Πην αλσηΩξσ πνζφ ζπκπεξηιακβΨλεηαη θαη ν 
πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξΨηαζε, εθφζνλ απηΪ αζθεζεΫ. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο 
γηα Ωλα (1) Ωηνο δελ ζπλεπΨγεηαη φηη ην λνζνθνκεΫν, ζα αζθΪζεη ππνρξεσηηθΨ ην δηθαΫσκα ηνπ γηα ηελ 

εηΪζηα παξΨηαζε. 

ΑλΨιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ Ωρεη σο εμΪο:  

Πξνυπνινγηζκφο Υσξίο ΦΠΑ: 124.882,60 € ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ Ψζθεζεο 

παξΨηαζεο (πξναΫξεζε), (62.441,30 € Ξ/ ελφο Ωηνπο + 62.441,30 €  ε εηΪζηα παξΨηαζε) 

Πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ : 152.034,42 € ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ Ψζθεζεο 
παξΨηαζεο (πξναΫξεζε), (76.017,21 € Ξ/ γηα Ωλα Ωηνο + 76.017,21 € ε εηΪζηα παξΨηαζε). 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ζε πεξΫπησζε Ψζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναΫξεζεο απφ ην λνζνθνκεΫν, ε λΩα 

ζχκβαζε, ε νπνΫα ζα πξνθχςεη, ζα αθνξΨ ηα εΫδε θαη ηηο αληΫζηνηρεο εηΪζηεο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ 
ζην πξψην Ωηνο. (ΞΫλαθαο Η: ΞΫλαθαο Δηδψλ ΓηαθΪξπμεο γηα Ωλα Ωηνο (12 κΪλεο). 

Ρα πξνο πξνκΪζεηα εΫδε θαηαηΨζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ ΙεμηινγΫνπ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ (CPV 

33790000-4) θαη πεξηιακβΨλνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πΫλαθαο Η (ΑληηθεΫκελν ζχκβαζεο & 
ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο).  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ (1)  

Πίλαθαο Ι: ΞΫλαθαο Δηδψλ ΓηαθΪξπμεο γηα Ωλα Ωηνο (12 κΪλεο).  

 

ΡΚΖΚΑ (1) Πνζφηεηεο θαη  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ 

ΟΜΑΓΑ Α: Οη πξνζθνξέο ζηελ νκάδα απηή κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ 
δεηνχκελσλ εηδψλ ή ζε νξηζκέλα είδε.  

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟ

ΣΗΣΑ  

ΠΡΟΤΠΟ

ΛΟΓΙΘΔ
ΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ Φ.Π.Α 

1 Οχγρε ΞιαζηηθΨ 0,2-
10ml ζπκβαηΨ κε ηηο 
πηπΩηεο πνπ ζα 

ΡΚΣ 7000 0,0026 € 18,20 € 24% 22,57 € 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ρσξίο Φ.Π.Α ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ κε Φ.Π.Α 

ΔΣΗΙΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 62.441,30€ 

 

 76.017,21€ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ  
ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ 

 62.441,30€ 

 

76.017,21€ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΠ. 
ΠΡΟΑΙΡΔΗ 

124.882,60€ 

 
 

 152.034,42€ 
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επηιεγνχλ 

2 ΞηπΩηηεο  Pasteur 
πιαζηηθΩο Α. ησλ 3 ml 

ΡΚΣ 50000 0,00630 € 315,00 € 24% 390,60 € 

3 ΠηπιενΫ ΞνιπεζηεξηθνΫ 
απνζηεηξσκΩλνη ζε 
ζσιελΨξην ΞΙΑΠΡΗΘΝΗ 

ΡΚΣ 5000 0,0565 € 282,50 € 24% 350,30 € 

4 ΠηπιενΫ ΞνιπεζηεξηθνΫ 
απνζηεηξσκΩλνη ζε 
ζσιελΨξην κε πιηθφ 

κεηαθνξΨο 

ΡΚΣ 2500 0,1350 € 337,50 € 24% 418,50 € 

5 ΦηαιΫδηα κε αληηπεθηηθφ 
EDTA K2 ηνπ 1 ml, 

απνζηεηξσκΩλα, δηαπγΪ, 
κε πψκα αζθαιεΫαο, 
ρψξν ζεκεηψζεσλ & 

εκεξνκελΫα ιΪμεσο 
κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 
Ωηνπο 

ΡΚΣ 6000 0,0520 € 312,00 € 24% 386,88 € 

6 ΠσιελΨξηα πιαζηηθΨ 
θσληθνχ ππζκΩλα  10-12 
ml    κε ηα αληΫζηνηρα 

πψκαηα 

ΡΚΣ 20000 0,0176 € 352,00 € 24% 436,48 € 

7 ΠσιελΨξηα πιαζηηθΨ 3-5 
ml  RIA απνζηεηξσκΩλα 

θαη κε κε ηα αληΫζηνηρα 
πψκαηα 

ΡΚΣ 40000 0,0100 € 400,00 € 24% 496,00 € 

8 ΞαξαθΫικ ησλ 5 cm ΡΚΣ 20 4,69 € 93,80 € 24% 116,31 € 

9 ΞαξαθΫικ ησλ 10 cm ΡΚΣ 15 12,00 € 180,00 € 24% 223,20 € 

10 Γηεζεηηθφο ρΨξηεο 
ΞΑΘ/500 ΦΙ. 

ΡΚΣ 25 22,00 € 550,00 € 24% 682,00 € 

11 ΘαιππηξΫδεο 24*24                                                   

Λα εΫλαη απφ πςειΪο 
πνηφηεηαο γπαιΫ. Λα 
εΫλαη πςειΪο 

θαζαξφηεηαο θαη 
αληνρΪο. Λα εΫλαη 
νκνηφκνξθα ιεΫεο θαη λα 
κε θΩξνπλ ραξαγΩοΛα 

εΫλαη θαζαξΩο. Λα εΫλαη 
θαηΨιιειεο θαη γηα 
εηδηθφ κερΨλεκα 

θΨιπςεο. Λα δηαζΩηνπλ 
ζΪκαλζε CE. Λα 
πξννξΫδνληαη γηα in Vitro 

δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

ΡΚΣ 25000 0,00250 € 62,50 € 24% 77,50 € 



 

Σελίδα 54 

12 ΘαιππηξΫδεο 24*50                                         

Λα εΫλαη απφ πςειΪο 
πνηφηεηαο γπαιΫ. Λα 
εΫλαη πςειΪο 

θαζαξφηεηαο θαη 
αληνρΪο. Λα εΫλαη 
νκνηφκνξθα ιεΫεο θαη λα 

κε θΩξνπλ ραξαγΩο. Λα 
εΫλαη θαζαξΩο. Λα εΫλαη 
θαηΨιιειεο θαη γηα 

εηδηθφ κερΨλεκα 
θΨιπςεο. Λα δηαζΩηνπλ 
ζΪκαλζε CE. Λα 

πξννξΫδνληαη γηα in Vitro 
δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

ΡΚΣ 25000 0,0082 € 205,00 € 24% 254,20 € 

13 ΘαιππηξΫδεο 24*60                                        

Λα εΫλαη απφ πςειΪο 
πνηφηεηαο γπαιΫ. Λα 
εΫλαη πςειΪο 

θαζαξφηεηαο θαη 
αληνρΪο. Λα εΫλαη 
νκνηφκνξθα ιεΫεο θαη λα 

κε θΩξνπλ ραξαγΩο. Λα 
εΫλαη θαζαξΩο. Λα εΫλαη 
θαηΨιιειεο θαη γηα 
εηδηθφ κερΨλεκα 

θΨιπςεο. Λα δηαζΩηνπλ 
ζΪκαλζε CE. Λα 
πξννξΫδνληαη γηα in Vitro 

δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

ΡΚΣ 25000 0,0387 € 967,50 € 24% 1.199,70 € 

14 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝΦΝΟΔΠ 
ΞΙΑΘΔΠ ΡΟΝΣΗΠΚΔΛΔΠ 

ΚΔ ΙΔΘΖ ΘΔΠΖ 
ΑΛΑΓΟΑΦΖΠ 
ΝΛΝΚΑΡΝΠ 

(ΞΙΑΘΑ/ΡΔΚ).Λα Ωρνπλ 
δηαζηΨζεηο 26 X 76 (±1) 
mm. Λα εΫλαη θαζαξΩοΛα 

εΫλαη πιπκΩλεο.Λα Ωρνπλ 
ηξνρηζκΩλα Ψθξα.Λα 
δηαζΩηνπλ ζΩζε 

αλαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ 
απφ ηε κΫα πιεπξΨ.Λα 
δηαζΩηνπλ ζΪκαλζε 

CEΛα πξννξΫδνληαη γηα 
in Vitro δηαγλσζηηθΪ 
ρξΪζε 

ΡΚΣ 15000 0,010 € 150,00 € 24% 186,00 € 
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15 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝΦΝΟΔΠ 

ΞΙΑΘΔΠ ΘΔΡΗΘΑ 
ΦΝΟΡΗΠΚΔΛΔΠ ΚΔ 
ΔΞΗΘΑΙΤΖ TEFLON                       

(72 ΞΙΑΘΔΠ/ ΡΔΚ).Λα 
Ωρνπλ δηαζηΨζεηο 26 X 
76 (±1) mmΛα εΫλαη 

ζεηηθΨ θνξηηζκΩλεο.Λα 
εΫλαη θαζαξΩο. Λα εΫλαη 
πιπκΩλεοΛα Ωρνπλ 

ηξνρηζκΩλα Ψθξα.Λα 
δηαζΩηνπλ ζΩζε 
αλαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ 

απφ ηε κΫα πιεπξΨ. Λα 
κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ρξψζεηο ηζηνρεκεΫαο 

θαηαλνζντζηνρεκεΫαο.Λα 
πξννξΫδνληαη γηα in Vitro 
δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

ΡΚΣ 10000 0,164 € 1.640,00 € 24% 2.033,60 € 

16 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝΦΝΟΔΠ 
ΞΙΑΘΔΠ 

ΑΛΝΠΝΦΠΡΝΣΖΚΔΗΑΠ 
GOLD SUPERFROST-
PLUS (72 ΞΙΑΘΔΠ/ 
ΡΔΚ).Λα Ωρνπλ 

δηαζηΨζεηο 26 X 76 (±1) 
mm.Λα εΫλαη ζεηηθΨ 
θνξηηζκΩλεοΛα εΫλαη 

θαζαξΩο.Λα εΫλαη 
πιπκΩλεοΛα Ωρνπλ 
ηξνρηζκΩλα Ψθξα.Λα 

δηαζΩηνπλ ζΩζε 
αλαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ 
απφ ηε κΫα πιεπξΨΛα 

κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ρξψζεηο ηζηνρεκεΫαο θαη 

αλνζντζηνρεκεΫαο.ΘαηΨι
ιειεο γηα φια ηα εΫδε 
ησλ ηζηψλ. Λα 

δηαζΩηνπλ ζΪκαλζε CE. 
Λα πξννξΫδνληαη γηα in 
Vitro δηαγλσζηηθΪ ρξΪζε 

ΡΚΣ 5000 0,70 € 3.500,00 €   3.500,00 € 

17 ΠηπιενΫ θξηθνθφξνη 
δηαθφξσλ δηακΩηξσλ  
κηαο ρξΪζεο πιαζηηθνΫ 

απνζηεηξσκΩλνη αλΨ 
Ωλαο ησλ lκl 

ΡΚΣ 20000 0,0162 € 324,00 € 24% 401,76 € 

18 ΠηπιενΫ θξηθνθφξνη Β. 

Γηαθφξσλ δηακΩηξσλ  
κηαο ρξΪζεο πιαζηηθνΫ 
απνζηεηξσκΩλνη αλΨ 

20ηεκ. ησλ10κI 

ΡΚΣ 25000 0,0145 € 362,50 € 24% 449,50 € 
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19 ΠηπιενΫ βακβαθνθφξνη  

Κε  μχιηλε ιαβΪ 
απνζηεηξσκΩλνη  αλΨ 
Ωλαο 

ΡΚΣ 3000 0,0094 € 28,20 € 24% 34,97 € 

20 ΠηπιενΫ μχιηλνη κε 
βακβαθνθφξνη γηα ηελ 
ΑηκνδνζΫα 

ΡΚΣ 7000 0,00260 € 18,20 € 24% 22,57 € 

21 ΠσιελΨξηα πιαζηηθΨ 
θσληθνχ ππζκΩλα κε 
αξΫζκεζε θαη βηδσηφ 

πψκα, απνζηεηξσκΩλα,  
ησλ 10-15 ml 

ΡΚΣ 5000 0,09990 € 499,50 € 24% 619,38 € 

22 ΡαηλΫεο νχξσλ 10 

παξακΩηξσλ ζε 
ζπζθεπαζΫα ΒΡ/100  

ΠΠΘ/

ΠΗΑ 

150 4,00 € 600,00 € 6% 636,00 € 

23 ΞιΨθεο πιαζηηθΩο, κε 
βπζΫζκαηα,  γηα 
πξνζδηνξηζκφ νκΨδσλ 
αΫκαηνο θαη νξνινγηθΩο 

εμεηΨζεηο 
γαιαθηφρξσκεο κε 
δηαζηΨζεηο: 5 ζεηξΩο X 9 

βπζΫζκαηα 

ΠΠΘ/
ΠΗΑ 

20 69,15 € 1.383,00 € 24% 1.714,92 € 

24 ΚηθξναηκαηνθξΫηεο 
επαξηληζκΩλνη 

ΡΚΣ 2000 0,01250 € 25,00 € 24% 31,00 € 

25 ΚηθξναηκαηνθξΫηεο κε 
επαξηληζκΩλνη 

ΡΚΣ 5000 0,0090 € 45,00 € 24% 55,80 € 

26 ΞιαζηειΫλε ζε πιαΫζην ΡΚΣ 25 1,78 € 44,50 € 24% 55,18 € 

27 ΞιαζηηθΩο ζΪθεο 

κεηαθνξΨο πιαθηδΫσλ 25 
ζΩζεσλ 

ΡΚΣ 30 1,65 € 49,50 € 24% 61,38 € 
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28 ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ 

ζπζηΪκαηνο 
αηκνιεςηψλ, κε 
αληηπεθηηθφ SODIUM 

CITRATE γηα Ρ.Θ.Δ., 
Ψζξαπζηα, κε φγθν 
δεΫγκαηνο 1,1 ml Ωσο 2 

ml. Λα παξαρσξεζεΫ 
ζπλνδφο εμνπιηζκφο δχν 
(2) ζπζθεπψλ γηα 

κΩηξεζε Ρ.Θ.Δ.                  
ΞξνδηαγξαθΩο 
εμνπιηζκνχ γηα ΡΘΔ                          

1. Ζ κεζνδνινγΫα λα 
γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηε 
κΩζνδν αλαθνξΨο 
(Westergren)                        

2.Λα ππΨξρεη 
δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
ζεξκνθξαζηαθΪο 

δηφξζσζεο                                
3. Λα θαηαγξΨθεη θαη λα 
απνζεθεχεη ηα 

απνηειΩζκαηα ψζηε λα 
ππΨξρεη ε δπλαηφηεηα 
επαλεθηχπσζεο 

απνηειεζκΨησλ                                    
4. Λα δηαζΩηεη 
ελζσκαησκΩλν 

εθηππσηΪ               5. 
Λα ζπλδΩεηαη κε Ζ/                                        
6. Ν δεηγκαηνθνξΩαο λα 

εΫλαη ηνπιΨρηζηνλ 15 
ζΩζεσλ                                                       
7. Ν ρξφλνο κΩηξεζεο 

ηεο 1εο ψξαο λα 
νινθιεξψλεηαη εληφο 
30΄θαη ε κΩηξεζε ηεο 

2εο ψξαο εληφο 60΄                                                      
8. Λα δηαζΩηεη CE MARK 
θαζψο θαη Ωληππα ηνπ 

θαηαζθεπαζηΪ ζρεηηθΨ 
κε ηηο πξνδηαγξαθΩο θαη 
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο 

ηνπ κεραλΪκαηνο θαη λα 
δηαζΩηεη control ειΩγρνπ. 

ΡΚΣ 9000 0,32 € 2.880,00 € 24% 3.571,20 € 

29 ΚΙΣ ιήςεο δεηγκάησλ 

βηνινγηθνχ πιηθνχ 
Απνηεινχκελν απφ: 
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29α Πηεηιεφ κε Ψμνλα απφ 

αινπκΫλην Ϊ πιαζηηθφ θαη 
Ψθξν(βχζκα) απφ 
ζπλζεηηθφ πιηθφ (π.ρ 

πνιπεζηΩξα Ϊ 
Dacron).Όρη 
βακβαθνθφξνη ζηεηιενΫ. 

Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
ην ζηΩιερνο ηνπ 
ζηεηιενχ ζα πξΩπεη 

ππνρξεσηηθΨ λα θΩξεη 
εηδηθΪ εγθνπΪ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηΪ γηα 

εχθνιε θαηΨηκεζε απφ 
ηνλ ρξΪζηε, ρσξξΫο ηελ 
αλΨγθε ρξΪζεο 
νπνηπδΪπνηε θνπηηθνχ 

κΩζνπ π.ρ ςαιΫδη,θνπΫδη, 
θιπ. 

ΡΚΣ 15000 0,28 € 4.200,00 € 13% 4.746,00 € 

29β ΑπνζηεηξσκΩλν ζπλνδφ 
ζσιελΨξην πνπ λα 
πεξηΩρεη εηδηθφ πιηθφ 

κεηαθνξΨο θαη 
ζπληΪξεζεο ηψλ, εΫηε ζε 
κνξθΪ εκπνηηζκΩλνπ 
ζπλζεηηθνχ πθΨζκαηνο 

/ζπφγγνπ, εΫηε ζηε 
κνξθΪ πγξνχ 
δηαιχκαηνο ≥2ml   

ΡΚΣ 15000 0,48 € 7.200,00 € 24% 8.928,00 € 

30 ΦΗΙΡΟΑ ΞΙΠΖΠ 
ΔΟΘΟΥΛ 
ΑΗΚΝΠΦΑΗΟΗΥΛ 

ΡΚΣ 400 12,92 € 5.168,00 € 24% 6.408,32 € 

31 ΞΩλζεο κεΫμεσο θαη 
ζθξαγΫζεηο αζθψλ 

ΡΚΣ 7 5,00 € 35,00 € 24% 43,40 € 

32 TIPS ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΔ 
ΑΡΝΚΑΡΖ ΞΗΞΔΡΡΑ 
0,1-10κl ( ιεπθΨ) 

ΡΚΣ 5000 0,01550 € 77,50 € 24% 96,10 € 

33 Clips ηεηξΨγσλα ΓΗΑ 
ΡΖΛ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑ 

ΡΚΣ 3000 0,04430 € 132,90 € 24% 164,80 € 

  ΠΛΝΙΝ       32.438,80 €   38.814,11 € 

 

ΟΜΑΓΑ Β: Όια ηα είδε ηεο νκάδαο απηήο απνηεινχλ χζηεκα αζθαινχο ζπιινγήο αίκαηνο 
.Η επηινγή θαη θαηαθχξσζε ζε πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζπλνιηθά γηα φια ηα είδε ηεο νκάδαο , 
ιφγσ ηνπ φηη πξέπεη λα απνηεινχλ νκνηνγελέο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα .Σα είδε απηά απνηεινχλ 

νκάδα ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο ζπκβαηφηεηα βειφλαο – πεηαινχδαο αηκνιεςίαο θαη 
ζσιελαξίσλ αηκνιεςίαο θελνχ (πηζηνπνηεκέλε αλαινγία αίκαηνο – πξφζζεηνπ , ζσζηή 
πιήξσζε ζσιελαξίσλ ειαρηζηνπνίεζε ιαλζαζκέλσλ δεηγκάησλ).Γηα ην ιφγσ απηφ δελ ζα 

γίλνπλ απνδεθηέο νη κεκνλσκέλεο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ παξά κφλν νη πξνζθνξέο πνπ 
αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ πιηθψλ. 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠ

ΟΛΟΓΙ
ΘΔΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔ Φ.Π.Α 

1 ΞιΪξεο ζχζηεκα ζπιινγΪο 

αΫκαηνο ππφ θελφ πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη σο 
νκνηνγελΩο ζεη:                                                  

●  απφιπηε ζπκβαηφηεηα 
βειφλαο-πεηαινχδαο κε ην 
ζσιελΨξην                                                                           

●  ζσζηΪ θαη εχθνιε 
δηΨηξεζε ηνπ θηαιηδΫνπ                                                                                                                          
●  ζσζηΪ πιΪξσζε γηα λα 

δηαζθαιΫδεηαη ε αλαινγΫα 
αΫκαηνο-αληηπεθηηθνχ                                                                  
●  δπλαηφηεηα ιΪςεο 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

αΫκαηνο θαηΨ πεξΫπησζε                                                                         
●  πξνζηαζΫα 
εξγαδνκΩλσλ.                                                                                                                                                               

Ρν ελ ιφγσ ζχζηεκα 
ζπιινγΪο αΫκαηνο ππφ 
θελφ ζα  πεξηιακβΨλεη:  

            

1. Πεηαινχδα ή 
βειφλα αηκνιεςίαο  

            

α)Ξεηαινχδα αηκνιεςΫαο 
(21G, 23G, 25G) κε 
κεραληζκφ θΨιπςεο ηεο 

βειφλαο κε ηελ Ωμνδφ ηεο 
απφ ηε θιΩβα, κε 
πξνΩθηαζε ζσιελΫζθνπ γηα 
πιΪξσζε ησλ 

ζσιελαξΫσλ. Ν 
κεραληζκφο λα 
ελεξγνπνηεΫηαη κε ην Ωλα 

ρΩξη, κε ηξφπν πξνθαλΪ, 
γξΪγνξν, θαη απνδνηηθφ.  

ΡΚΣ 600 0,44 € 264,00 € 24% 327,36 € 

β) Ξεηαινχδεο αηκνιεςΫαο 

(21G, 23G, 25G) 
θαηΨιιειεο γηα ιΪςεηο απφ 
αζζελεΫο κε ινηκψδε 

λνζΪκαηα κε κεραληζκφ 
απηφκαηεο αλαξξφθεζεο 
ηεο βειφλαο απφ ηελ 

θιΩβα θαη εγθφιπσζεο ηεο 
ζην πξνζηαηεπηηθφ 
θΨιπκκα. Λα θΩξνπλ 

βειφλε κε επξχ εζσηεξηθφ 
απιφ γηα γξεγνξφηεξε ξνΪ 
αΫκαηνο. Ν κεραληζκφο λα 

ελεξγνπνηεΫηαη κε ην Ωλα 
ρΩξη, κε ηξφπν πξνθαλΪ, 
γξΪγνξν θαη απνδνηηθφ. 

ΡΚΣ 500 1,65 € 825,00 € 24% 1.023,00 € 
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γ) Βειφλα αηκνιεςΫαο 

(21G, 22G) κε θΨιπκκα θαη 
αζθΨιηζε ηεο βειφλαο, 
ηαπηφρξνλα κε ηελ Ωμνδν 

απφ ηε θιΩβα, κε εχθνιν 
ηξφπν, εκθαλΪ θαη κε 
αλαζηξΩςηκα. 

ΡΚΣ 3000 0,3400 € 1.020,00 € 24% 1.264,80 € 

2α) πνδνρΩα ζσιελαξΫσλ 
κε απηφκαηε απφξξηςε 
βειφλσλ γηα ηηο 

πξναλαθεξφκελεο βειφλεο 
θαη πεηαινχδεο αηκνιεςΫαο  

ΡΚΣ 2000 1,43 € 2.860,00 € 24% 3.546,40 € 

2β) πνδνρεΫο ζσιελαξΫσλ 

γηα Ψκεζε ζχλδεζε κε 
θαζεηΪξεο & θηαιΫδηα 
αηκνθαιιηεξγεηψλ, κε 

εληαΫν επζχ απιφ ξνΪο ηνπ 
αΫκαηνο γηα απνθπγΪ 
αηκνιχζεσο, κε βηδσηφ 

Ψθξν, απνζηεηξσκΩλνη, 
κΫαο ρξΪζεσο. 

ΡΚΣ 1500 0,809 € 1.213,50 € 24% 1.504,74 € 

3. ΠσιελΨξηα θελνχ αΩξνο, 

απνζηεηξσκΩλα, δηαπγΪ, κε 
πηεζηφ πψκα αζθαιεΫαο, 
ηα νπνΫα ζα θΩξνπλ 

ρξσκαηηθφ θψδηθα, εηηθΩηα 
Ωλδεημεο πεξηερνκΩλνπ, CE, 
LOT παξαγσγΪο, REF, 

εκεξνκελΫα ιΪμεο & ρψξν 
ζεκεηψζεσλ 

            

α)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ 

ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ 
κε αληηπεθηηθφ EDTA K2 
ησλ 3 ml, θαη ησλ 2 ml  

ΡΚΣ 60000 0,06800 

€ 

4.080,00 € 24% 5.059,20 € 

β)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ 
ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ, 
δηπινχ ηνηρψκαηνο, νιηθΪο 

πιΪξσζεο κε αληηπεθηηθφ 
SODIUM CITRATE 3,2%-
0,109 Κ, γηα Ωιεγρν 

πεθηηθφηεηαο ησλ 1,8ml 
Ωσο 2,7ml 

ΡΚΣ 30000 0,110 € 3.300,00 € 24% 4.092,00 € 

γ)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ 

ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ 
γηα βηνρεκηθνχο & 
αλνζνινγηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο  κε 
επηηαρπληΪ πΪμεο & gel 
ησλ 5 ml 

ΡΚΣ 80000 0,1200 € 9.600,00 € 24% 11.904,00 € 

δ)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ 
ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ 
γηα βηνρεκηθνχο & 

αλνζνινγηθνχο 
πξνζδηνξηζκνχο  κε 

ΡΚΣ 3000 0,16 € 480,00 € 24% 595,20 € 
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επηηαρπληΪ πΪμεο & gel 

ησλ 8,5 ml 

ε)ΦηαιΫδηα θιεηζηνχ 

ζπζηΪκαηνο αηκνιεςηψλ 
γηα βηνρεκηθνχο & 
αλνζνινγηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο  κε 
επηηαρπληΪ πΪμεο ρσξΫο 
gel ησλ 6 ml 

ΡΚΣ 45000 0,0800 € 3.600,00 € 24% 4.464,00 € 

δ)ΦηαιΫδηα γεληθΪο αΫκαηνο 
κε gel δηαρσξηζκνχ, 
θελνχ, γηα κνξηαθφ Ωιεγρν, 

δηαζηΨζεσλ 13Σ100 mm, 
ρσξεηηθφηεηαο 5 ml κε 
αληηπεθηηθφ 9 mg EDTA K2  

ΡΚΣ 3000 0,20 € 600,00 € 24% 744,00 € 

  ● ΦηαιΫδην 16Σ100mm, κε 
πηεζηφ πψκα αζθαιεΫαο, 
ζηεγαλΪο εθαξκνγΪο θαη 

εχθνιεο δηΨηξεζεο, πνπ λα 
θαιχπηεη εμσηεξηθΨ ην 
θηαιΫδην θαηΨ 2cm.                                                   

● Σσξεηηθφηεηαο 9-10 ml 
κε αληηπεθηηθφ 1.8mg/ml 
EDTA K2                                                                                           

● Λα εΫλαη θελνχ αΩξα 
απνζηεηξσκΩλα, ζπλζεηηθΨ 
Ψζξαπζηα.                                                                                  

●Λα θΩξνπλ Ωλδεημε 
πιΪξσζεο θαη εηηθΩηα γηα 
ζηνηρεΫα αζζελνχο, λα 
αλαγξΨθεηαη ην CE, LOT 

παξαγσγΪο REF, ε 
πεξηερφκελε πνζφηεηα ηνπ 
αληηπεηθηηθνχ θαη ε 

εκεξνκελΫα ιΪμεο.                                                                         
●Λα εΫλαη απνζηεηξσκΩλα 
κε αθηηλνβνιΫα, ΔΛ ISO 

11137, κε sterility 
assurance level (SAL) ηεο 
ηΨμεσο 10-6.                                                      

●Λα κελ πεξηΩρνπλ Latex, 
Dry Natural Rubber, 
Phthalates 

  12000 0,18 € 2.160,00 € 24% 2.678,40 € 

  ΠΛΝΙΝ       30.002,50 €   37.203,10 € 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 62 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2 (ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ρα πξνζθεξφκελα εΫδε ζα πξΩπεη λα πιεξνχλ ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κΩξνο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο θαζνξΫδνπλ ηηο ειΨρηζηεο αλαγθαΫεο απαηΪζεηο ησλ εηδψλ θαη εΫλαη 
απαξΨβαηεο. ΝπνηαδΪπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηΩο ζπλεπΨγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξΨο  θαη 
Ωρνπλ σο αθνινχζσο : 

 

Πίλαθαο ΙΙ Α.: ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξΩπεη λα εΫλαη πηζηνπνηεκΩλα απφ θνηλνπνηεκΩλν νξγαληζκφ πνπ 

βξΫζθεηαη εγθαηαζηεκΩλνο θαη ιεηηνπξγεΫ λφκηκα ζην Ωδαθνο ελφο απφ ηα ΘξΨηε ΚΩιε ηεο ΔπξσπατθΪο 
Έλσζεο θαη λα θΩξνπλ ζε επθξηλΪ ζΩζε ηνπ ηειηθνχ πεξηΩθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζΪκαλζε CE, ε 
νπνΫα απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζΪ ηνπο κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο ΝδεγΫαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 

130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο πξνο ηηο δηαηΨμεηο ηεο ΝδεγΫαο 93/42/ΔΝΘ «πεξΫ 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιφγσ πξντφλ. Αλ θάπνην πξντφλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηφ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθΨ 
πξντφληα πνπ ππΨγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε 

«ΞεξΫ Δλαξκφληζεο ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο πξνο ηελ ΝδεγΫα 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 
ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, πνπ αθνξΨ ηα ΗαηξνηερλνινγηθΨ Ξξντφληα» ηφζν θαηΨ ηε θΨζε ζχληαμεο ηεο 
δηαθΪξπμεο, φζν θαη θαηΨ ηε θΨζε ζχλαςεο ηεο αληΫζηνηρεο ζχκβαζεο, πξΩπεη λα δηαζθαιΫδεηαη κε ηε 

δηαηχπσζε θΨζε θνξΨ ησλ αλΨινγσλ ελδεηθλπνκΩλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθΨ πξντφληα 
ζα εΫλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηΪζεηο ηεο ζρεηηθΪο ΘΑ θαηΨ ην ρξφλν παξΨδνζεο ηνπο, εΫηε πξφθεηηαη 
γηα παξΨδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , εΫηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηΨ λα 
θΩξνπλ νπσζδΪπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθΪ ΘΑ ζΪκαλζε CE.  

β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξεΫεο ζα πξΩπεη ζηηο πξνζθνξΩο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «ΑξρΩο θαη θαηεπζπληΪξηεο γξακκΩο νξζΪο πξαθηηθΪο δηαλνκΪο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ θαη ηζρχεη.  

γ) Ζ ηνπνζΩηεζε ησλ επηζεκΨλζεσλ ηεο ζπζθεπαζΫαο, πνπ αλαθΩξνληαη παξαπΨλσ θαη ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο πξνυπνζΩζεηο γηα ηελ απνδνρΪ ησλ πξνζθεξνκΩλσλ πξντφλησλ, Ϊ φπνησλ Ψιισλ 

επηζεκΨλζεσλ, πξΩπεη λα Ωρεη γΫλεη απνθιεηζηηθΨ θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν Ϊ ηελ επηρεΫξεζε πνπ 
ζεσξεΫηαη θαηαζθεπαζηΪο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο νδεγΫαο 93/42/ΔΝΘ, 
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). ΞξνζθνξΩο πξντφλησλ πνπ θΩξνπλ επηζεκΨλζεηο 
πΨζεο θχζεσο πνπ Ωρνπλ ηνπνζεηεζεΫ, ζε νπνηνδΪπνηε κΩξνο ηεο ζπζθεπαζΫαο ηνπο, απφ ηξΫηνπο, 

αθφκε θαη εΨλ νη ηξΫηνη απηνΫ δηαζΩηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκΩα, εηζαγσγΩα Ϊ εμνπζηνδνηεκΩλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. Ρπρφλ παξΨβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα 
εθηΩιεζεο ησλ ζπκβΨζεσλ ζα απνηειεΫ ιφγν κε απνδνρΪο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  
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Δπηπιένλ: 

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξΩπεη λα Ωρνπλ ηππσκΩλν απφ ηελ θαηαζθεπΨζηξηα 
εηαηξεΫα, ηελ νλνκαζΫα ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα Ϊ ην ινγφηππν απηΪο, φρη κφλν ζηελ 

εμσηεξηθΪ ηνπο ζπζθεπαζΫα, αιιΨ αηνκηθΨ ζε θΨζε πξντφλ (ηεκΨρην εληφο ηεο 
ζπζθεπαζΫαο) μερσξηζηΨ. Όζα πξντφληα Ωρνπλ αηνκηθΪ ζπζθεπαζΫα λα εΫλαη ηππσκΩλα επ' 

απηΪο.  
2. Όια ηα πξντφληα πξΩπεη εθηφο ησλ παξαπΨλσ λα Ωρνπλ ηππσκΩλν απφ ηελ 

θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξεΫα ην ρξφλν παξαγσγΪο ηνπο, ην ρξφλν δηαηΪξεζεο ησλ ηδηνηΪησλ 

ηνπο Ϊ κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιΪγνπλ απηΩο.  
3. Όια ηα πξντφληα πνπ εΫλαη απνζηεηξσκΩλα, πξΩπεη εθηφο ησλ παξαπΨλσ λα αλαγξΨθνπλ 

ην ρξφλν απνζηεΫξσζεο θαη ην ρξφλν ιΪμεο απηΪο Ϊ κφλν ην ρξφλν ιΪμεο απηΪο 

ηππσκΩλα Ϊ αλΨγιπθα απφ ηελ θαηαζθεπΨζηξηα εηαηξεΫα, θαζψο θαη ηε κΩζνδν κε ηελ 
νπνΫα απνζηεηξψζεθαλ 

4. Ρν εξγνζηΨζην παξαγσγΪο λα εΫλαη πηζηνπνηεκΩλν θαηΨ ISO 9001, φπσο απηφ ηζρχεη (ISO 

9001-2003). Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα κε ηελ πξνζθνξΨ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ Πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)- 

         

1. Ση είλαη ειεθηξνληθή ππεξεζία e-ΔΔΔ/e-ΣΔΤΓ; 
Ρν eΔΔΔΠ εΫλαη ε εθδνρΪ ηνπ ΔΔΔΠ απνηππσκΩλν σο ειεθηξνληθφ αξρεΫν ηχπνπ  XML, φπνπ νη 
πιεξνθνξΫεο απνζεθεχνληαη βΨζεη εηδηθΪο ζπκθσλεκΩλεο δνκΪο (πξφηππν), Ϊηνη ηνπ κνληΩινπ 

αληαιιαγΪο δεδνκΩλσλ ΔΔΔΠ (ESPD EDM). Ν ηξφπνο απηφο απνηχπσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πιΪξε 
απηνκαηνπνηεκΩλε/κεραλνγξαθεκΩλε δηαρεΫξηζε ηνπ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξΫηα ζπζηΪκαηα θαη ηε 
δπλαηφηεηα ρξΪζεο ηνπ ζε δηΨθνξεο επηκΩξνπο εζληθΩο πιαηθφξκεο. 

Ζ ΔπξσπατθΪ ΔπηηξνπΪ  
·        - φξηζε Ωλα πξφηππν γηα ην eΔΔΔΠ, Ϊηνη ηελ ειεθηξνληθΪ εθδνρΪ ηνπ ΔΔΔΠ απνζεθεπκΩλε κε 
δνκεκΩλν ηξφπν ζε αξρεΫν ηχπνπ XML, θαη παξΩρεη ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ κΩζσ 
ζρεηηθΪο ειεθηξνληθΪο πιαηθφξκαο, ε νπνΫα ραξαθηεξΫδεηαη σο πινπνΫεζε αλαθνξΨο (reference 

implementation) ηεο ΔΔ. 
Πην ζεκεΫν απηφ πξΩπεη λα ζεκεησζεΫ φηη ην eΔΔΔΠ εμειΫζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ηερλνινγηθΨ Ϊ/θαη 
επηρεηξεζηαθΨ κε απνηΩιεζκα λα δηαηΫζεηαη πιΩνλ ζε ηξεηο εθδνρΩο, ιΫγν Ϊ πνιχ κε ζπκβαηΩο κεηαμχ 

ηνπο: 
·         Regulated ESPD EDM v.1.0.x Ϊ «regulated v.1» – ΔθδνρΪ πνπ παξΨγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην 
ζρεηηθφ Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθΨ βαζΫδεηαη ζηελ 1ε Ωθδνζε ηεο δνκΪο δεδνκΩλσλXML γηα ην 

ΔΔΔΠ.  
·         Regulated ESPD EDM v.2.0.x Ϊ «regulated v.2» – ΔθδνρΪ πνπ παξΨγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην 
ζρεηηθφ Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθΨ βαζΫδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε Ωθδνζε ηεο δνκΪο δεδνκΩλσλ 

XML γηα ην ΔΔΔΠ.  
·         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x Ϊ «self-contained v.2» («απηνηειΪο ηχπνο v.2)» – ΔθδνρΪ πνπ 
παξΨγεη ΔΔΔΠ κε ελζσκαησκΩλα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθΨ Ϊ πιεξνθνξΫεο, πνπ δελ πξνβιΩπνληαη ζην 

ζρεηηθφ Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθΨ βαζΫδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε Ωθδνζε ηεο δνκΪο δεδνκΩλσλ 
XML γηα ην ΔΔΔΠ.  
Νη ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ πνπ κπνξεΫ λα παξΩρεη κΫα ζρεηηθΪ δηαδηθηπαθΪ 

πιαηθφξκα, φπσο απηΪ ηεο ΔΔ Ϊ ησλ πξφζθαηα αλαπηπρζΩλησλ ζε εζληθφ επΫπεδν, επηηξΩπεη ζε 
αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο θνξεΫο θαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξεΫο λα ζπληΨζζνπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, 
λα (επαλα)ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πξνβΨινπλ Ωλα eΔΔΔΠ, πξνθεηκΩλνπ λα παξΨγνπλ Ωλα ΔΔΔΠ  

·         - απνζεθεπκΩλν ζε αξρεΫν ηχπνπ XML, Ϊηνη λα παξΨγνπλ Ωλα eΔΔΔΠ (ζε εθδνρΪ regulated v.1 
Ϊ/θαη regulated v.2 Ϊ/θαη self-contained v.2) 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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·          - απνηππσκΩλν ζε αξρεΫν ηχπνπ PDF 

·          - ζε ραξηΫ (εθηχπσζε) 
ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεΫ ζε ζπγθεθξηκΩλε, θΨζε θνξΨ, δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 
ζχκβαζεο. 

 Πεκεηψλεηαη φηη ε ΔπξσπατθΪ ΔπηηξνπΪ απνθΨζηζε θαη αλαθνΫλσζε, ζην πιαΫζην ηεο ζρεηηθΪο 
ζηξαηεγηθΪο ηεο γηα ην eΔΔΔΠ, ηελ παχζε ιεηηνπξγΫαο ηεο πξναλαθεξζεΫζαο ειεθηξνληθΪο πιαηθφξκαο 
eΔΔΔΠ πνπ δηαηεξεΫ ε Ϋδηα, κΩρξη ηα ηΩιε ΑπξηιΫνπ 2019! 

 Πην πιαΫζην ηεο Ϋδηαο ζηξαηεγηθΪο ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγΫα αληΫζηνηρσλ εζληθψλ 
πιαηθνξκψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠζε δηΨθνξεο ρψξεο θξΨηε-κΩιε. ΓεΫηε εδψ ηε 
ζρεηηθΪ ιΫζηα ηεο ΔΔ κε αληΫζηνηρα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηΩο ηηο  
επηκΩξνπο πιαηθφξκεο! 

H πιαηθφξκα Promitheus ESPDint ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 
Κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ κΩζσ ηνπ κεραληζκνχ Connecting Europe Facility (CEF), αλαπηχρζεθε 
αληΫζηνηρε ΔιιεληθΪ εζληθΪ πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ, νλφκαηη Promitheus 

ESPDint.  
ΠπγθεθξηκΩλα ε πιαηθφξκα Promitheus ESPDint παξΩρεη: 
·         - ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ ζηελ ΔιιεληθΪ θαη ΑγγιηθΪ, δΫλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

δηαρεΫξηζεο θαη ησλ ηξηψλ εθδνρψλ (regulated v.1 Ϊ/θαη regulated v.2 Ϊ/θαη self-contained v.2) 
·          - ειεθηξνληθΩο ππεξεζΫεο δηαρεΫξηζεο eΡΔΓ ζηελ ΔιιεληθΪ 
·          - δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην eCertis 

Ζ ειιεληθΪ/εζληθΪ πινπνΫεζε εΫλαη πιΪξσο ζπκβαηΪ ζε ζρΩζε κε Ψιιεο πινπνηΪζεηο ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ eΔΔΔΠ, φπσο 
·          - κε ηελ ππΨξρνπζα πινπνΫεζε αλαθνξΨο (reference implementation) ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο,  

·          - κε ηηο ινηπΩο εζληθΩο πινπνηΪζεηο ζην πιαΫζην ηνπ Ϋδηνπ Ωξγνπ (ESPDint  
·          - κε Ψιιεο πινπνηΪζεηο κΩζσ αληΫζηνηρσλ Ωξγσλ ζε ζθαλδηλαβηθΩο ρψξεο (Ωξγν Nordic) θαη ζηελ 
ΗηαιΫα.  

ΞξνζνρΪ 
1.  Γηα ηε ζχληαμε Ϊ ζπκπιΪξσζε ηνπ eΔΔΔΠ Ϊ ηνπ eΡΔΓ επηιΩμηε ηελ εθδνρΪ «regulated v.2» φζνλ 
αθνξΨ  δηαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ πνπ δηΩπνληαη απφ ην ηξΩρσλ Διιεληθφ 

ζεζκηθφ πιαΫζην. 
2. Ζ εθδνρΪ «regulated v.1» ππνζηεξΫδεηαη κφλν γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο: ΓΫδεηαη ε δπλαηφηεηα 
εηζαγσγΪο θαη επεμεξγαζΫαο ζρεηηθνχ αξρεΫνπ πνπ Ωρεη παξαρζεΫ π.ρ. ζηελ πιαηθφξκα ηεο ΔΔ Ϊ ζε Ψιιε 

πιαηθφξκα, αιιΨ δελ δΫλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο λΩνπ eEEEΠ ζε εθδνρΪ «regulated v.1». 
3.    Κελ ρξεζηκνπνηΪζεηε αθφκε ηελ εθδνρΪ «self-contained v.2. (απηνηειΪ ηχπν)», φζνλ αθνξΨ 
δηαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ ζηελ ΔιιΨδα, κΩρξη λα πξαγκαηνπνηεζεΫ ε 

αλαγθαΫα αλαπξνζαξκνγΪ ηνπ ζρεηηθνχ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζΫνπ. 
 

2 . Υξήζε ΔΔΔ/ΣΔΤΓ ζε ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ ΔΗΓΗ 

 Γηα ηελ εθαξκνγΪ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ Ψξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζε δηαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο 

κε αμΫα Ψλσ ησλ εθΨζηνηε νξΫσλ ηεο ΔΔ, νη νπνΫεο θαη δηεμΨγνληαη κΩζσ ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ(ΔΠΖΓΖΠ), θαη εηδηθφηεξα θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξηζ. 
56902/215 Α - ΦΔΘ1924/Β/02.06.2017 θαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 117384 ΘΑ ΦΔΘ 3821/Β/31.10.2017 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγΫα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, πξνηεΫλεηαη νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο 
θνξεΫο θαη νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο λα εθαξκφδνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζΫα δεκηνπξγΫαο θαη 
ππνβνιΪο ΔΔΔΠ κε ηε ρξΪζε ειεθηξνληθΪο ππεξεζΫαο δηαρεΫξηζεο eΔΔΔΠ: 

 Νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο θνξεΫο ζπληΨζζνπλ κε ρξΪζε κΫαο ειεθηξνληθΪο ππεξεζΫαο 
eΔΔΔΠ,  εθεΫλν ην πξφηππν ΔΔΔΠ πνπ επηζπκνχλ γηα ηνλ εθΨζηνηε δηαγσληζκφ ηνπο, θαη ην 

παξΨγνπλ ζε κνξθΪ αξρεΫσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ηα νπνΫα θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθΨ, ηνπηθΨ ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηΪ ηνπο.  

 Νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο/αλαζΩηνληεο θνξεΫο, αλαξηνχλ ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ ηα παξαρζΩληα αξρεΫα σο εμΪο: 
-          ην πεξηερφκελν ηνπ αξρεΫνπ ηχπνπ PDF εΫηε ελζσκαηψλεηαη ζην, ςεθηαθΨ 
ππνγεγξακκΩλν, θεΫκελν ηεο δηαθΪξπμεο, εΫηε αλαξηΨηαη ην αξρεΫν ηχπνπ PDF, ςεθηαθΨ 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
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ππνγεγξακκΩλν, μερσξηζηΨ σο αλαπφζπαζην κΩξνο ηεο δηαθΪξπμεο θαη 

-          ην αξρεΫν ηχπνπ XML αλαξηΨηαη επηθνπξηθΨ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξΩσλ πξνθεηκΩλνπ λα ην ρξεζηκνπνηΪζνπλ γηα ηε δεκηνπξγΫα κΩζσ κΫαο  ππεξεζΫαο eΔΔΔΠ ηεο 
ζρεηηθΪο απΨληεζεο ηνπο. 

  Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο νθεΫινπλ λα ππνβΨινπλ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο ζπκπιεξσκΩλν ην 
πξφηππν ΔΔΔΠ φπσο απηφ Ωρεη νξηζηεΫ απφ ηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο/ηνπο αλαζΩηνληεο θνξεΫο ζηε 
δηαθΪξπμε (Ϊηνη εΫηε ζην θεΫκελν απηΪο εΫηε ζην μερσξηζηφ αξρεΫν ηχπνπ PDF πνπ απνηειεΫ 

αλαπφζπαζην κΩξνο απηΪο) ζε κνξθΪ αξρεΫνπ ηχπνπ PDF ςεθηαθΨ ππνγεγξακκΩλν θαηΨ ηα 
νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαΫζην θαη ζηε δηαθΪξπμε. 

  Γηα ηελ ζχληαμε Ϊ/θαη ζπκπιΪξσζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ηνπ απαηηνχκελνπ ΔΔΔΠ, 

πξνηεΫλεηαη λα ρξεζηκνπνηΪζνπλ ην αλαξηεκΩλν απφ ηηο αλαζΩηνπζεο αξρΩο επηθνπξηθφ αξρεΫν 
ηχπνπ XML. Πηε ζπλΩρεηα κΩζσ κΫαο  ειεθηξνληθΪο ππεξεζΫαο eΔΔΔΠ παξΨγνπλ ηελ απΨληεζε 

ηνπο ζε αξρεΫν ηχπνπ PDF, ην νπνΫν θαη απνζεθεχνπλ,  αξρηθΨ, ηνπηθΨ ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηΪ ηνπο. Πε θΨζε πεξΫπησζε θαη αλεμαξηΪησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρεΫνπ ηχπνπ 
XML ζηα ζπλεκκΩλα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο κπνξνχλ 

λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζεΫαο ζε κΫα ππεξεζΫα eΔΔΔΠ θαη λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔΠ απφ ηελ αξρΪ: 
λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκΩλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθΨζηνηε δηαγσληζκφ θαη 
αλαθΩξνληαη ζηελ δηαθΪξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΩο απαληΪζεηο θαη λα παξΨγνπλ αξρεΫν 
ηχπνπ PDF πξνθεηκΩλνπ λα ην ππνγξΨςνπλ ςεθηαθΨ θαη λα ην επηζπλΨςνπλ ζηα ζπλεκκΩλα ηεο 

ειεθηξνληθΪο πξνζθνξΨ ηνπο ζην ΔΠΖΓΖΠ. 
 Πρεηηθφο Πχλδεζκνο e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ   

Πίλαθαο Ι: ΞΫλαθαο ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΔΗΓΥΛ – ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ  

Α/Α ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΔΙΓΩΝ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 
1 Οχγρε ΞιαζηηθΨ 0,2-10ml ζπκβαηΨ κε 

ηηο πηπΩηεο πνπ ζα επηιεγνχλ 

ΛΑΗ     

2 ΞηπΩηηεο  Pasteur πιαζηηθΩο Α. ησλ 3 
ml 

ΛΑΗ   

3 ΠηπιενΫ ΞνιπεζηεξηθνΫ απνζηεηξσκΩλνη 
ζε ζσιελΨξην ΞΙΑΠΡΗΘΝΗ 

ΛΑΗ   

 Κ.Ο.Κ    

 ΠεκεΫσζε: Λα ηεξεζεΫ ν Α/Α ζχκθσλα κε ηνλ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΔΗΓΥΛ 
 ΝδεγΫεο ζπκπιΪξσζεο πηλάθα Ι 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο λα ζπληαρζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ππνβιεζεί ζην ΔΗΓΗ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνο. 
  

Πηε ΠηΪιε «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξΨθνληαη αλαιπηηθΨ νη αληΫζηνηρνη ηερληθνΫ φξνη, ππνρξεψζεηο Ϊ 
επεμεγΪζεηο γηα ηα νπνΫα ζα πξΩπεη λα δνζνχλ αληΫζηνηρεο απαληΪζεηο.  
Αλ ζηε ζηΪιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» Ωρεη ζπκπιεξσζεΫ ε ιΩμε «ΛΑΗ» Ϊ Ωλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαΫλεη 

ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κΩγεζνο ηεο πξνδηαγξαθΪο θαη απαηηεΫ ζπκκφξθσζε) ηφηε ε αληΫζηνηρε 
πξνδηαγξαθΪ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ γηα ηνλ ππνςΪθην ΑλΨδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξΨβαηνο φξνο 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε. ΞξνζθνξΩο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιΪξσο απαξΨβαηνπο φξνπο 

απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο.  
Πηε ζηΪιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηψλεηαη ε απΨληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ Ωρεη ηε κνξθΪ ΛΑΗ/ΝΣΗ εΨλ ε 
αληΫζηνηρε πξνδηαγξαθΪ πιεξνχηαη Ϊ φρη απφ ηελ ΞξνζθνξΨ Ϊ Ωλα αξηζκεηηθφ κΩγεζνο πνπ δειψλεη ηελ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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πνζφηεηα ηνπ αληΫζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ ΞξνζθνξΨ. ΑπιΪ θαηΨθαζε Ϊ επεμΪγεζε δελ απνηειεΫ 

απφδεημε πιΪξσζεο ηεο πξνδηαγξαθΪο θαη ε αξκφδηα ΔπηηξνπΪ Ωρεη ηελ ππνρξΩσζε ειΩγρνπ θαη 
επηβεβαΫσζεο ηεο πιΪξσζεο ηεο απαΫηεζεο (ηδηαΫηεξα αλ απηΪ απνηειεΫ ειΨρηζηε).  
Πηε ζηΪιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεΫ ε ζαθΪο παξαπνκπΪ ζε ΞαξΨξηεκα ηεο ΡερληθΪο 

ΞξνζθνξΨο ην νπνΫν ζα πεξηιακβΨλεη αξηζκεκΩλα ΡερληθΨ ΦπιιΨδηα θαηαζθεπαζηψλ, Ϊ αλαιπηηθΩο 
ηερληθΩο πεξηγξαθΩο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ Ϊ ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγΫαο Ϊ 
αλαθνξΩο κεζνδνινγΫαο εγθαηΨζηαζεο θαη ππνζηΪξημεο θιπ., πνπ θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ ππνςεθΫνπ 

Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεΫα ησλ ΞηλΨθσλ Ππκκφξθσζεο. Πηελ αξρΪ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 
θαηαγξΨθεηαη αλαιπηηθφο πΫλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.  
ΔΫλαη ηδηαΫηεξα επηζπκεηΪ ε πιεξΩζηεξε ζπκπιΪξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνΫεο πξΩπεη λα εΫλαη θαηΨ 
ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκΩλεο (π.ρ. Ρερληθφ ΦπιιΨδην 3, Πει. 4 ΞαξΨγξαθνο 4, θ.ιπ.). ΑληΫζηνηρα ζην 

ηερληθφ θπιιΨδην Ϊ ζηε ζρεηηθΪ αλαθνξΨ, κεζνδνινγηθφ εξγαιεΫν, ηερληθΪ θηι ζα ππνγξακκηζηεΫ ην 
ζεκεΫν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλΫα Ϊ ππεξθΨιπςε θαη ζα ζεκεησζεΫ ε αληΫζηνηρε παξΨγξαθνο ηνπ 
ΞΫλαθα Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνΫα θαηαγξΨθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθΪ (π.ρ. Ξξνδ. ΔΫδνπο Α/Α 1.Α).  

ΡνλΫδεηαη φηη εΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε απΨληεζε ζε φια ηα ζεκεΫα ησλ ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε 
παξνρΪ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.  
     

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ρέδην χκβαζεο 

                                                                                                      

 

 

 

 

            ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ         

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                       
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ        
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ       
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

 (ΠπκπεξηιακβαλνκΩλνπ 
Φ.Ξ.Α.)                  

  

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

ΔΗΓΝΠ    

 

Πην Αγξιηλην ζΪκεξα  ηελ  …………………. ηνπ κελφο……………………………., νη ππνγξΨθνληεο ην παξφλ, απφ ην Ωλα 

κΩξνο, ην Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην ΑγξΫλην, κε ηελ επσλπκΫα ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ θαη   εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα απφ ηνλ ΓηνηθεηΪ …………………………………… θαη απφ 

ην Ψιιν κΩξνο ε ΔηαηξεΫα ……………… Γ/λζε ………………………Ρει………………………Fax. ………………………….., ΑΦΚ 

……………………………,ΓΝ  …………………… , πνπ εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα απφ ηνλ  …………………………………………………  

πξφεδξν ηνπ Γ.Π. απηΪο βΨζεη ηνπ Φ.Δ.Θ ……………………………………………. θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ 

Γ.Π……………………………, ν νπνΫνο , λνκΫκσο παξΫζηαηαη κε ην δηθαΫσκα θαηΨξηηζεο  θαη ππνγξαθΪο ηνπ παξφληνο, 
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δΪισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδΩρζεθαλ  ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε,  γηα  

ηελ   πξνκΪζεηα  πνπ  θαηαθπξψζεθε κε ηηο ππ΄αξηζκ. ……………..,………………..,………………………. απνθΨζεηο ηνπ 

Γ.Π. ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ. 

Ζ θαηαθχξσζε Ωγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ κε αξ. …../2021 ΓηαθΪξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ 

Γεκφζηνπ Άλσ ησλ ΝξΫσλ (Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγΪζεθε απφ ην ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ κε CPV …….. θαη ΘΑΔ ………, ζηα πιαΫζηα ηνπ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνκεζεηψλ, Γηαρεηξηζηηθνχ Ωηνπο 2020-2021, γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ - ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ.     

Ύζηεξα απφ ηα αλσηΩξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηΨ ηνπ, αλαζΩηεη ηελ 

πξνκΪζεηα κΩξνπο ησλ εηδψλ ηνπ παξαπΨλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμΪο «ΑλΨδνρνο» ν  

νπνΫνο αλαιακβΨλεη ηελ πξνκΪζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 

πΫλαθα, ε νπνΫα ζα γΫλεη ζχκθσλα κε ηνπο  φξνπο ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνπο νπνΫνπο, ε ΔηαηξεΫα φπσο 

παξΫζηαηαη θαη εθπξνζσπεΫηαη, δειψλεη θαη ζπλνκνινγεΫ, πσο γλψξηζε (ηνπο φξνπο απηνχο) θαη ηνπο απνδΩρεηαη 

αλεπηθχιαθηα θαη νη νπνΫνη φξνη, θαηΨ ηελ πξνο ηνχην, ξεηΪ δΪισζε ησλ ζπκβαιινκΩλσλ κεξψλ,  ζεσξνχληαη 

νπζηψδεηο θαη ε παξΨβαζε απηψλ ζα επηθΩξεη ηηο θαηΨ λφκσλ νξηδφκελεο ζπλΩπεηεο, ζε βΨξνο ηνπ παξαβΨηε. Ζ 

ζχκβαζε απηΪ δηΩπεηαη απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξΫ «ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», ην Λφκν 2469/97 Ψξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηΨμεσλ πεξΫ θξαηΪζεσλ θαη θφξνπ, 

ην Λ.2198/94, ην Λ. 2955/01, ην Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο 

δηαηΨμεηο», ην Λ.3527/09-02-07 «Θχξσζε ΠπκβΨζεσλ ππΩξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγεΫν 

γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο», ην Λ. 3580/07 «ΞξνκΪζεηεο θνξΩσλ επνπηεπνκΩλσλ απφ 

ην πνπξγεΫν γεΫαο  θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», ην Λ. 4255/2014 θαη ινηπΩο ηζρχνπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΩΝ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΣΙΜΔ 

Πηελ παξνχζα επηζπλΨπηεηαη πΫλαθαο ησλ θαηαθπξσζΩλησλ εηδψλ, γηα ηα νπνΫα ε εηαηξεΫα αλαδεΫρζεθε 

πξνκεζεπηΪο, κε ηα ηδηαΫηεξα ραξαθηεξηζηηθΨ, ηνπο ηχπνπο θαη ηα ινηπΨ ζηνηρεΫα ηνπ εΫδνπο θαζψο θαη ηελ ηηκΪ 

κνλΨδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθΪξπμε θαη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ πξνκεζεπηΪ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο ηεο 

παξνχζαο.  

Νη επΫ κΩξνπο πνζφηεηεο  ησλ θαηαθπξσκΩλσλ  εηδψλ, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ ζηα πιαΫζηα ηεο θαηαθπξσζεΫζαο πΫζησζεο (πξνυπνινγηζκφ 

ζχκβαζεο). 

Πε πεξΫπησζε πνπ ηα αξκφδηα πνπξγεΫα, Ϊ ε ΛνκαξρΫα, Ϊ ε .ΞΔ., Ϊ ε ΔΞ, Ϊ Ψιινο ρνξεγΪζεη εΫδε ζην 

ΛνζνθνκεΫν (απφ ζχκβαζε, δσξεΨ Ϊ απνζΩκαηα) πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν Ϊ θαηΨ Ωλα κΩξνο ηηο αλΨγθεο ηνπ, 

κνλνκεξψο ην ΛνζνθνκεΫν θαη ρσξΫο δηθαΫσκα γηα απνδεκΫσζε απφ κΩξνπο ηνπ πξνκεζεπηΪ κπνξεΫ λα κεηψζεη ηηο 

ζπκβαηηθΩο πνζφηεηεο κΩρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

Νη θξαηΪζεηο πνπ αλαινγνχλ πεξηιακβΨλνληαη ζηηο αλσηΩξσ ηηκΩο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Ρα πιηθΨ ζα παξαδΫδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηΪ, ζηηο απνζΪθεο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ εληφο ηεζζΨξσλ (4) εκεξψλ 

εξγαζΫκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιΪςε ηεο παξαγγειΫαο. Ζ παξΨδνζε ζα γΫλεη εξγΨζηκεο εκΩξεο απφ 8:00 – 13:00 κ.κ. 

Πε πεξΫπησζε εθπξφζεζκεο παξΨδνζεο Ϊ αξλΪζεσο ηνπ πξνκεζεπηΪ λα αληηθαηαζηΪζεη, ηπρφλ, απνξξηθζΩλ εΫδνο, 

ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ ΚΩξνπο Β΄ ηνπ ΒηβιΫνπ Η ηνπ Λ. 4412/2016. 

         

                  ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2021 Ωσο ………….2022,  γηα Ωλα (1) Ωηνο [κε απνθιεηζηηθφ δηθαΫσκα ηνπ 

λνζνθνκεΫνπ γηα Ψζθεζε παξΨηαζεο (πξναΫξεζε)] ελφο Ωηνπο , φπνην εθ ησλ δχν νξΫσλ –πνζφ Ϊ ρξφλνο- επΩιζεη 

πξψην κε ηηο αληΫζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκΩο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην Ϋδην θπζηθφ αληηθεΫκελν. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε 

αλΨζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα Ωλα Ωηνο δελ ζπλεπΨγεηαη φηη ην λνζνθνκεΫν, ζα αζθΪζεη ππνρξεσηηθΨ ην δηθαΫσκα ηνπ 

γηα εηΪζηα παξΨηαζε.  

ΓηεπθξΫλεζε: Ζ παξΨηαζε (πξναΫξεζε)]  γηα 12 αθφκε κΪλεο κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο θαη ηηκΩο δελ αθνξΨ ζε 

ππΩξβαζε ηφζν ησλ πνζνηΪησλ ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπΨλεο απηψλ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδΫθαηα θαη χζηεξα απφ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε ηνπ πξνκεζεπηΪ, ζηελ πεξΫπησζε πνπ 

ζπλαθζεΫ ζχκβαζε πξνκΪζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ 6ε γεηνλνκηθΪ ΞεξηθΩξεηα Ϊ Ψιιν θξαηηθφ θνξΩα Ϊ ππΨξμνπλ 

Ψιιεο λνκνζεηηθΩο ξπζκΫζεηο. 

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα θαηΨ ηελ απφιπηε θξΫζε ηνπ λα θαηαγγεΫιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ 

ΑλΨδνρν κεηΨ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 133 ηνπ 

Λ.4412/2016. Πηε πεξΫπησζε απηΪ, ν ΑλΨδνρνο πΩξαλ ηεο ακνηβΪο γηα ην Ωξγν, πνπ Ωρεη εθηειΩζεη κΩρξη ηελ 

επΩιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειΫαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΨβεη θαλΩλα επηπιΩνλ πνζφ σο απνδεκΫσζε, εθηφο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκΩλα Ωρνπλ πξνεγεζεΫ ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειΫαο, θαζψο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ Ωρεη αλαιΨβεη Ωλαληη ηξΫησλ γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ωξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ πιεξσκΪ ηνπ  αλαδφρνπ ζα γΫλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα, κεηΨ απφ ηελ νξηζηηθΪ-πνζνηηθΪ θαη 

πνηνηηθΪ παξαιαβΪ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπΪ παξαιαβΪο απφ ην ΡακεΫν ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ  κε Ωθδνζε εληΨικαηνο 

πιεξσκΪο επ‟ νλφκαηη ηνπ  πξνκεζεπηΪ, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαΫηεηα δηθαηνινγεηηθΨ θαη εθφζνλ δελ 

εθθξεκεΫ θακΫα ζε βΨξνο ηνπ πνηλΪ απνξξΩνπζα απφ παξΨβαζε ηεο ζχκβαζεο (Ρηκνιφγην, ΦνξνινγηθΪ 

ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθΪ ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξεΫαο, λνκηκνπνΫεζε εθπξνζψπνπ θ.ι.π.) . 

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΨ πιεξσκΪο θαη ινηπΨ ζηνηρεΫα ηζρχνπλ ηα φζα αλαθΩξνληαη  ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

Νη ηηκΩο ππφθεηληαη ζηηο ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ θαη ηξΫησλ λφκηκεο θξαηΪζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 5 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηΪζεη ηελ πξνκΪζεηα ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ΡερληθΩο 

ΞξνδηαγξαθΩο ηεο κε αξ………../2021 ΓηαθΪξπμεο θαη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ αλαδφρνπ ηα νπνΫα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016,  ν αλΨδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΨζε δεκηΨ πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην ΛνζνθνκεΫν απφ ηε κε εθηΩιεζε Ϊ θαθΪ εθηΩιεζε ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ηεο κε αξ. ……/2021 ΓηαθΪξπμεο.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ησλ νξψλ ηεο ζχκβαζεο ν αλΨδνρνο θαηΩζεζε ηελ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο Ϋζε 

κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο ρσξΫο ΦΞΑ ηεο ηξΨπεδαο ………………….. Δπξψ # …………………..# αξηζ. εγγπεηηθΪο 

επηζηνιΪο …………………….. ηζρχνο κΩρξη …………………….. . Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο θαιΪο 

εθηΩιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθΪ ζχκβαζεο, λα εΫλαη ηνπιΨρηζηνλ κεγαιχηεξνο θαηΨ ηξεηο κΪλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν (Ωλα Ωηνο). 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο ζηνλ νπνΫν ζα θαηαθπξσζεΫ ν δηαγσληζκφο αξλεζεΫ λα ππνγξΨςεη εκπξφζεζκα ηε 

ζχκβαζε Ϊ λα θαηαζΩζεη ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, Ϊ λα 

εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδΪπνηε Ψιιε ππνρξΩσζΪ ηνπ, πνπ απνξξΩεη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 

θεξχζζεηαη Ωθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο θαηαπΫπηεη απηνδηθαΫσο ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηΪ θαη 

απαξΩγθιηηε ηΪξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζζεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, 

ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα X ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα φια ηα ινηπΨ ζΩκαηα, αλαθνξηθΨ κε ηελ αλΨζεζε ε νπνΫα πξαγκαηνπνηεΫηαη κε ηελ ζχκβαζε απηΪ, ηζρχνπλ νη 

φξνη ηνπ κε αξ. ……./2021 ΓηαθΪξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ ΝξΫσλ (Γηεζλνχο) 

Γηαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθνηερληθΪ πξνζθνξΨ ηνπ αλαδφρνπ, σο αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,  

θαζψο επΫζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4412/2017 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξΫ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

ΠπκθσλεΫηαη φηη θΨζε Ψιιε ηξνπνπνΫεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλΫα, παξνρΪ δηεπθνιχλζεσο, 

παξΨηαζεο ρξφλνπ εθηΩιεζεο θ.ι.π γΫλεηαη θαη απνδεΫρλεηαη κφλν Ωγγξαθα απνθιεηζκΩλνπ θΨζε Ψιινπ κΩζνπ 

απφδεημεο. 



 

Σελίδα 70 

Γηα νπνηαδΪπνηε δηαθνξΨ αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα εΫλαη ηα δηθαζηΪξηα ηεο πφιεο ηνπ 

ΑγξηλΫνπ. 

Ύζηεξα απφ απηΨ ζπληΨρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνΫα αθνχ δηαβΨζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξΨθεηαη λφκηκα απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν πξσηφηππα. 

Έλα απφ ηα παξαπΨλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηΩζεθε ζην αξκφδην ΡκΪκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ ζην ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ θαη ην Ψιιν πΪξε ν πξνκεζεπηΪο ν νπνΫνο 

δΪισζε φηη ελεξγεΫ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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