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ΓΖΜΟΗΟ  ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣHN 

KAΛΤΦΖ ΣΧΝ  ΑΝΑΓΚΧΝ  ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ 

ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ : 72.826,50  ΔΤΡΧ ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

 

CPV:33186000-7 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

1.1. Σνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45Α/1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.2. Σνπ   N.2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ» .  

1.3. Σνπ N.3310/05 (ΦΔΚ 30/Α’/14-02-2005 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-05) 

1.4. Σνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25Α/2007) θαη ηζρχεη.  

1.5. Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν.4057/ΦΔΚ54Α/2012. 

1.6. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α’173/30-09-10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 
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2007 (L 335) » φπσο ηξνπνπνηήζεθε ή ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012 

(ΦΔΚ 51/Α/12-3-2012), κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4111/2013 (ΦΔΚ 18/Α/25-01-2013), κε ην 

άξζξν 8 ηνπ Ν.4198/2013(ΦΔΚ 215/Α/11-10-2013) θαη σο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

1.7. Σνπ Ν.3918 (ΦΔΚ Α΄31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.8. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ204Α/2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4412/2016 θαη ηζρχεη.  

1.9. Σνπ Ν.4052 (ΦΔΚ Α’ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ “Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο 

κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο ”» 

1.10.  Σνπ Ν.4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α΄/28-02-2013) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην» 

1.11.  Σνπ Ν.4155 (ΦΔΚ Α’ 120/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.12.   Σνπ Ν.4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3-14 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 

Σξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

1.13.  Σνπ Ν. 4254 (ΦΔΚ Α΄ 85/07-04-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.14. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

φπσο  έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

1.15. Σνπ Ν. 4472/2017 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016».  

1.16. Σνπ Ν. 4487/2017 (ΦΔΚ 116/Α/09-08-2017) άξζξν 43 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 

4412/2016 (Α΄14).  

1.17. Σνπ Ν. 4497/2017 (ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017), Άξζξν 107 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 (Α΄147).  

1.18. ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία” 

1.19. Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

1.20. Σνπ π.δ. 39/2017 (ΦΔΚ 64/Α/04-05-2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ».  

1.21. Σελ ππ’ αξίζκ. Π1/2390/16-10-2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα ηηο Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.).  

1.22. Σελ ΤΑ 57654/2017 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23-05-2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

1.23. Σελ ΤΑ 56902/215 (ΦΔΚ 1924/Β΄/02-06-2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ), ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».  
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2. Σελ ππ’ αξηζκ. 25/21/31-10-2018 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΠΠΤΤ) 2018 ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο € 8.206.911,30 πιένλ ΦΠΑ ή  € 9.954.949,90 ζπκπ. ΦΠΑ. 

 

3. Όηη ζην εγθεθξηκέλν (ΠΠΤΤ) 2018 ε αλάγθε γηα ηελ Πξνκήζεηα Τιηθψλ 

Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 72.938,50 πιένλ ΦΠΑ ή 

€ 90.443,74 ζπκπ. ΦΠΑ ( 24%),γηα έλα (1) έηνο ζπλδέζεθε κε ηνλ  αξηζκφ θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ CPV : 33186000-7, πνπ έρεη ηελ πεξηγξαθή : Μνλάδα εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο. 

 

4. Όηη θαηφπηλ επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κε ηηο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ 

δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ  € 72.826,50 πιένλ ΦΠΑ ή 90.304,86  ζπκπ. ΦΠΑ 

(24%).  

 

5. Σελ ππ’ αξίζκ. 24/9/14-05-2019 ΑΓ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  

 

6.   Όηη γηα ηε ελ ιφγσ ζχκβαζε δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 

4412/2016 , πεξί ππνδηαίξεζεο ζπκβάζεσλ ζε ηκήκαηα. 

 

7.   Σελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑΜ:18REQ005097309, ζε βάξνο ηνπ 

ΚΑE 1311 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

 

 

1. Γεκφζην Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

Γηαθήξπμεο απηήο. 

2. Τπάξρεη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (http://www.paidνnagiasofia.gr) (ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ / 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ / ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ / Γεκφζηνη Αλνηθηνί Γηαγσληζκνί / Πξνθεξχμεηο ή 

Γηαθεξχμεηο αληίζηνηρα ), κε ρξήζε ηνπ πζηεκηθνύ Αξηζκνύ 79797. 

3. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο 

ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ.   

 

 

 

http://www.paid�nagiasofia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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4. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζκεξνκελία 

Αλάξηεζεο ηεο 

Γηαθήξπμεο 

ζην 

ΚΖΜΓΖ 

Ζκ/λία 

Αλάξηεζεο ηεο 

Γηαθήξπμεο 

ζηελ 

Γηαδηθηπαθή 

Πύιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ: 

www.promitheus.g

ov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

27/09/2019 27/09/2019 

14/10/2019 

ΏΡΑ 

10:00π.κ 

21/10/2019 

ΏΡΑ: 

13:00κκ 

25/10/2019     

 ΏΡΑ  10:00π.κ. 

 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 θαη ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ)».  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην 

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.), δελ ζα είλαη δπλαηή 

ε ππνβνιή πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/13 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ηεο 

παξνχζεο. 

 

5. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν 

ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ 

αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο:  

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


Αρ.Διακ. 32/2019 Σελίδα 5 
 

α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά  

γ) πλεηαηξηζκνί  

δ) Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο  ζχκβαζεο. 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθνί θνξείο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Ν.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 

ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Γ) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Δθφζνλ ηνπο αλαηεζεί σζηφζν, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή, δχλαηαη λα απαηηήζεη λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, ζην κέηξν 

πνπ ε πεξηβνιή απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

  

7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

(Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. – Γηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) ζχκθσλα 

κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία .  

7.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζε απηφ, παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο  ηαπηνπνηνχκελνη  σο εμήο:  

7.1.1 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γελ. Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ.  

7.1.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 

νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) 

θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν 

ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

7.1.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο:  

 Δίηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα.  

 Δίηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / 

απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν.  

7.2 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο.  

7.3 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα 

εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ 

σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

 

8. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα ηα 

νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο. 

 

8.1 «ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

8.2 «ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

8.3 «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

8.4            «ΚΡΗΣΖΡΗΟ  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

8.5            « ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ- ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

8.6            «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

8.7 «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

 

Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεηεζνχλ εγθαίξσο θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ 

παξέρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ, απηέο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 

60 θαη 67 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο.  

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ πνπ ππνβάιινληαη εθηόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ 

δελ εμεηάδνληαη.  

9. Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε απηή ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

πεξί πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζεο.  

10. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ 

ππεξεζία.  

 

 

                                                                               Ο  Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ   

 

 

                                                                    ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ           

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

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

2.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

2.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

2.3 Πεξηερόκελα (ππν) θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

2.4 Σηκέο 

2.5 Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

3. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ  

4. ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ (Γελ απαηηείηαη)  

5. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

6. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

7. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ    

8.  ΔΓΓΤΖΔΗ    

9. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄  ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄      ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ- ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Οξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Γξαζηεξηόηεηα Σνκέαο Τγείαο 

Δπσλπκία Γ.Ν. Παίδσλ «Ζ Αγία νθία» 

Σαρ. Γηεύζπλζε Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ 

Πόιε / ΣΚ Αζήλα – Γνπδή / 11527 

Υώξα Διιάδα 

Σει. 2132013147-242 

Φαμ. 2132013118 

Ζι Σαρπδξνκείν e.markaki@paidon-agiasofia.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Διέλε Μαξθάθε 

Γεληθή Γ/λζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.paidon-agiasofia.gr 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Πξνκήζεηα Τιηθψλ Δμσζσκαηηθήο 

Κπθινθνξίαο 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γεκφζηνο Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο 

Γηαγσληζκφο 

ΚΧΓ. CPV 33186000-7 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο 

ΖΜ/ΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ 

ΔΖΓΖ 
27/09/2019 

ΤΣΖΜΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΔΖΓΖ 79797 

ΖΜ/ΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
14/10/2019  ΏΡΑ 10:00 π.κ. 

ΖΜ/ΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
             21/10/2019 ΄ΧΡΑ 13:00  

ΖΜ/ΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ              25/10/2019 ΏΡΑ 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην 

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκφζησλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε 

www.promitheus.gov.gr, ελψ ηα 

έγγξαθα πνπ δε δχλαηαη λα ζηαινχλ 

ειεθηξνληθά, θαηαηίζεληαη ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, Θεβψλ 

& Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ € 72.826,50 πιένλ Φ.Π.Α.   ή 

        € 90.304,86 ζπκπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ (θξάηεζε ππέξ  ΔΑΑΓΖΤ 

0,07 % επί ηνπ πνζνχ πξν ΦΠΑ θαη   

θξάηεζε ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  2% επί 

ηνπ πνζνχ πξν ΦΠΑ θαη κεησκέλνπ απφ 

θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ  πνζνχ 

ππέξ ηξίηνπ) θαζψο θαη ηεο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ 4%  επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ (κεηά 

ηελ αθαίξεζε ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ) θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΟΥΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΠΤΤ 2018 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Σκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Αξκφδην Γηαρεηξηζηηθφ Σκήκα 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 360 εκέξεο 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΟΛΧΝ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Σ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):33186000-7 

 

1. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 

4412/2016, ζηελ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013)«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)»  θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.  

Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν 

ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, θαηαζέηνπλ ηα αλσηέξσ, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ έλδεημε:  

 

 

«ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

«ΓΗΑΚ. 32/2019 Γεκφζηνο Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Τιηθώλ Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο 

(CPV:  33186000-7  )  

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 72.826,50 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. γηα έλα έηνο 

ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2018» 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:  

25/10/2019 ΏΡΑ 10:00π.κ. 

 

Δζσηεξηθά ζα ππάξρνπλ θαηά πεξίπησζε δχν ππνθάθεινη κε ηηο ελδείμεηο:  

 

α) «Δπηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο» θαη 

β) «Δπηκέξνπο έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν 

απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζην χζηεκα, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013). 

 Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:  

 

α) έλαο (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην 

άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014.  

 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο 

ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

 

2.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

ηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ππνβάιινληαη:  

α)  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 

β) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016.  

γ) Σα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε θαη αλαιφγσο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, επηθαηξνπνηεκέλα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ κε 

ζαθήλεηα φηη  

i.  ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ην ΣΔΤΓ θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

ππνβαιιφκελεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ (ιρ ΠΚΟ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΖ θιπ).  

ii. ην θπζηθφ πξφζσπν/α πνπ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

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


Αρ.Διακ. 32/2019 Σελίδα 12 
 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαη γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε 

ζπλππνβνιή απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. (ιρ ΦΔΚ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε, 

θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ θιπ). 

 

2.1.1 Αλαθνξηθά κε ην ΣΔΤΓ ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή:  

(α) Γεκηνπξγεί (ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πεδία κέζα απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «https://espdint.eprocurement.gov.gr/» ην ΣΔΤΓ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δηαθήξπμε.  

(β) ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΣΔΤΓ, επηιέγεη εμαγσγή. 

(γ) Σν αξρείν πνπ εμάγεηαη είλαη ζε µνξθή .xml θαη δελ είλαη αλαγλψζηµν (δελ «αλνίγεη» 

µε θάπνην γλσζηφ πξφγξακκα πνπ έρνπκε ζηνπο Ζ/Τ). Σν αξρείν απηφ ην αλαξηά ζην 

ΔΖ∆Ζ καδί µε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ). Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 

www.promitheus.gov.gr. 

 

Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο:  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην 

πξφηππν TEΤΓ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ηνπο αλαζέηνληεο 

θνξείο ζηε δηαθήξπμε (ήηνη είηε ζην θείκελν απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν PDF πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο) ζε κνξθή pdf (Απνθ. Π1/2390/13) ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ λ.4412/16 θαη ηε δηαθήξπμε. 

Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΣΔΤΓ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο επηθνπξηθφ 

αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΣΔΤΓ ηεο ΔΔ θαη λα 

παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, 

ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο.  

εκεηψλεηαη ην εμήο: 

Σν αξρείν PDF παξάγεηαη έκκεζα απφ ηελ ππεξεζία eΣΔΤΓ επηιέγνληαο ην θνπκπί 

«Δθηχπσζε». Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή PDF 

(virtual PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξήζηε, ην νπνίν απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF 

αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome,. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν ηνπ 

δ/ζκνπ,νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ’ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή 

ππεξεζία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) λα δεκηνπξγνχλ ην ΣΔΤΓ, λα ζπκπιεξψλνπλ κε 

επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε 

κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ 

δηαγσληζκφ. 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.2. Δπηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ πιεκκέιεηεο θαηά 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ TEYΓ : 

α. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ 

θαη δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΣΔΤΓ. 

 

β. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 

αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα 

ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

 

γ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(ι.ρ ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ 

ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη. 

 

Σν ΣΔΤΓ ζπλίζηαηαη ζε ππεύζπλε δήισζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, θαη 

απνηειεί πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79, ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θάησ ησλ νξίσλ. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε επηηξέπεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο λα απνδείμνπλ φηη: 

 δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή είλαη δπλαηφλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο· 

 πιεξνχλ ηα ζπλαθή θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο. 

 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή  απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/2017.  Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο (10) κέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, όπσο 

πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν 

θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

2.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, 

ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
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αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ππνρξεσηηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ φπσο πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή, θσδηθφο 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, , πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία θ.η.ι. Δπίζεο πξέπεη λα δειώλεηαη 

ε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνύ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο όπσο νξίδεηαη ζηε παξ.5.α 

θαη β ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία πσο 

πιεξνχληαη, ζα ζεσξείηαη φηη δελ πιεξνχληαη εθηφο αλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο είλαη 

δπλαηή ε απφ απηή αλεμάξηεηε εμαθξίβσζε ηνπο. 

ηνλ (ππν) θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη ηα νπνία 

ζα θέξνπλ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή:  

 

α) Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε – 

παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα 

ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα).  

 

β) Σα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά 

θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππα ή λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή 

εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη 

ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ειεθηξνληθά αξρεία .pdf 

απηψλ εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ η.Α΄74/26-03-2014).  

Σα ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζε άιιε πιελ ηεο 

ειιεληθήο γιψζζα, κε ηελ επηθχιαμε λα δεηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα νη κεηαθξάζεηο απηψλ. 

Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ.  

 

γ) Γειώζεηο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο κε ηηο νπνίεο ζα δειώλεηαη όηη: 

i. Καιχπηνληαη νη  απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ρσξίο επηθχιαμε. 

ii. Καιχπηεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε.  

iii. Σεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

δ) Δπίζεκεο βεβαηώζεηο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο ησλ πιηθώλ εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο, φηη ηα πξνζθεξφκελα  είδε είλαη  ζπκβαηά κε ηηο ζπζθεπέο- κεραλήκαηα 
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πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν καο  θαη δελ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζ’ απηά.  Γελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο βεβαηψζεηο νη νπνίεο είλαη αφξηζηεο σο πξνο ηελ αλαθνξά ηνπο. Οη ειεθηξνληθά 

ππνβαιιφκελεο βεβαηψζεηο κπνξνχλ λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ βεβαηψζεσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη νη βεβαηψζεηο πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

ε)  Πηζηνπνηεηηθό ISO ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ Διιάδα γηα 

εκπνξία θαη δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

ζη) Πηζηνπνηεηηθό ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθώλ γηα παξαγσγή θαη δηάζεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

δ ) Γηθαηνινγεηηθά (εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

i. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία λα βεβαηψλνπλ ηελ 

ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ 

δηαρείξηζεο (π.ρ. πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θ.η.ι), 

απηά πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα (π.ρ. EN ISO 

9000, EN ISO 22000, EN ISO 14001). Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 

απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ 

χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..ΤΓ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation 

– AE) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο 

(M.L.A.) απηήο.  

ii. Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο, ζα πξέπεη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία 

δηθαηνινγεηηθά, γηα λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά 

έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα 

ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή θαλνληζκψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα 

νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ, δηαπηζηεπκέλν 

πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European 

Cooperation for Accreditation – EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 

Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.).  

iii. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 

Δθζέζεσλ Γνθηκψλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε 

ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη Δθζέζεηο 

Γνθηκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

ή απφ εξγαζηήξηα αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ.  
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Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.  

ε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο ππνβνιή, πξνζθνκίδνληαη ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα 

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 4250/2014. (πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ 

ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ι.ρ. ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ,θαη ηα έγγξαθα 

πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).   

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη 

ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε πεξηζζφηεξνπο εθ ηνπ ελφο ζπζηεκηθνχο αξηζκνχο 

ηεο Γηαθήξπμε (εθφζνλ ππάξρνπλ), ηα έληππα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ κία 

κφλν θνξά.  

Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην 

θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.  

 

2.3 Πεξηερόκελα (ππό) θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απόξξηςεο ζηνλ (ππφ) 

θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 

κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία  

ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη 

θαησηέξσ:  

 

2.4 Σηκέο 

i. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ αλά κνλάδα θαη ζε απηή ζα πεξηιακβάλεηαη 

ε αμία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζή ηνπο θαζψο θαη νη ππέξ 
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ηξίησλ θξαηήζεηο, αιιά δελ ζα πεξηιακβάλνπλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

ii. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο 

μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

iii. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 

πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.  

iv. Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζα δίλεηαη αλά κνλάδα είδνπο.  

v. Οη ηηκέο ζα αλαθέξνληαη γηα θάζε είδνο ρσξηζηά θαη γηα ην ζχλνιφ ησλ πνζνηήησλ 

vi. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ 

ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

vii. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά 

γηα θάζε κέξνο απ’ απηά. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ αλά είδνο ηηκή ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α.  

viii. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ 

δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

ix. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο 

είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή 

(γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθαξκνγή). Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη. (Ν.3918/2011, άξζξν 13, ΦΔΚ 

31/η.Αα΄/02-03-2011). 

x. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα 

εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο 

ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

πξνκεζεηψλ.  

Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ 

σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

xi. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.  

xii. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη :  

 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ 

απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.  

 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο 

φξνπο ηεο  Γ\μεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.  
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 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ ηεο 

παξνχζεο, απνηειεί απαξάβαην φξν θαη ε κε απνδνρή ηνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ  

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο 

δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 

εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη απνξξίπηνληαη. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη 

ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 

επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.  

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο γηα φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο εηδψλ, ή γηα θάζε είδνο ρσξηζηά ή γηα θάζε θαηεγνξία είδνπο 

ρσξηζηά αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο αλά είδνο ή θαηεγνξά 

είδνπο.  

 Γηα ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο, νη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ππφ ηνλ φξν 

φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο, ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο.  

 

2.5 Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο επί ηξηαθφζηεο 

εμήληα (360) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Δάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη 

απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην 

επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην 

άξζξν 97 Ν. 4412/2016.  

 

 

3. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

α) Οη παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ. Καη’ 

αληηζηνηρία νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο.  

β) Όια ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή θαη νη αθφινπζεο πιεξσκέο απφ 

ηνλ Αγνξαζηή πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ζα είλαη ζε Δπξψ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη αθνχ 

πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

γ) Οη ηηκέο, είλαη δεζκεπηηθέο, θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο Παξάδνζεο, αιιά δελ 
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ζα πεξηιακβάλνπλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). Ο Πξνκεζεπηήο δε δχλαηαη λα 

απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ επηπιένλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ πνπ νξίδνληαη ζηε 

χκβαζε. 

δ) Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζην 100% ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ, κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ. Ζ παξαιαβή ζεσξείηαη νξηζηηθή έζησ θαη ηκεκαηηθή, 

εθφζνλ γίλεη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηηκή φπσο απηή θαζνξίζηεθε ζηελ 

χκβαζε.  

Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ/ησλ 

ηηκνινγίνπ/σλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

4. ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ (εθόζνλ δεηείηαη από ηε δηαθήξπμε) 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

θαη δείγκαηα ζε πνζφηεηα απφιπηα επαξθή γηα ζρεηηθή κεραληθή, ρεκηθή ή καθξνζθνπηθή 

εμέηαζε ή πξαθηηθή δνθηκαζία, γηα φια ηα δεηνχκελα κεγέζε θαη ηχπνπο ζχκθσλα κε ην 

α/α ησλ εηδψλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Ζ θαηάζεζε ζα γίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ο θάθεινο νθείιεη λα 

αλαγξάθεη επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνλ Αξηζκφ Φαθέινπ 

θαη ηνλ ζπζηεκηθφ αξηζκφ  ηεο δηαθήξπμεο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ηνπ 

άξζξνπ 214 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

5. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηελ 

απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεκα δηαδηθαζία, απφ ην αξκφδην πηζηνπνηεκέλν φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο αξρήο (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ) εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ (Άξζξν 100 

ηνπ λ.4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη).  

Ζ Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηηο 

25/10/2019 θαη ώξα 10:00 πκ.  

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» φισλ 

ησλ δηαγσληδφκελσλ. Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, 

ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ  ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ νη πξνζθέξνληεο ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

6. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) 
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πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.  

ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα:  

• Ζ αξκφδηα ΔΓΓ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, 

πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.  

• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο, 

νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη 

ρξήζηεο νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε 

πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δπίζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο δεηά ηα απαξαίηεηα δείγκαηα ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ, φηαλ 

απηφ δελ δεηείηαη εμ αξρήο ηεο δηαθήξπμεο.  

• Ζ αξκφδηα ΔΓΓ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ 

θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Δηζεγείηαη / γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 

απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ.  

• Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Με 

κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ θαζνξηζζείζα 

εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ.  

• Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ππνινγίδεη ηηο ηηκέο ησλ 

απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλεη ην 

πξαθηηθφ κε ηνλ ζρεηηθφ πγθξηηηθό Πίλαθα Καηάηαμεο Πξνζθνξώλ (Πίλαθαο ελ 

δπλάκεη κεηνδνηώλ). Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ πίλαθα απηφ γίλεηαη θαηά 

αχμνπζα ζεηξά. 

• ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

• ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα,  κία απφθαζε γηα 

φια ηα αλσηέξσ ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»). Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην 

χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

γηα ελεκέξσζε . 

• Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηεο εθδνζείζαο ζρεηηθήο 

απφθαζεο θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ 

εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ, ν 

πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίδεη 

ε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, νθείιεη λα ππνβάιεη 
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ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  

• Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ, ε 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη κε μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα 

ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην ζηάδην απηφ, ε Δπηηξνπή ζα ειέγρεη, εθηφο ησλ 

άιισλ, ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 

• Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 

Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο 

επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο – απαξάβαηνπο φξνπο 

ηεο Τπεξεζίαο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓΓ. 

β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓΓ. 

γ. Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο. 

δ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ ελ 

φισ ή ελ κέξεη απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί 

έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη΄ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί 

παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, 

ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, γηα ηελ 

έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ εηδνπνίεζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ζην 

χζηεκα. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο είλαη 

απνδεθηφ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο 

απφθαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην 

ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηπρφλ ελζηάζεσλ – πξνζθπγψλ. 

ζη. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο 

θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο, εθηφο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. ηεο 

παξνχζαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016), ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
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πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ ακέζσο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδέο Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ θεθαιαίνπ 7 ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο, ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

7. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

7.1   Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνλ πγθξηηηθφ Πίλαθα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο θαη πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

Καηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, ε Αλαζέηνπζα θαιεί ηνλ πξψην δηαγσληδφκελν ζηελ 

θαηάηαμε ηνπ πίλαθα απηνχ (ν νπνίνο είλαη θαη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε δει. ν ππνςήθηνο αλάδνρνο) εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, λα ππνβάιεη/νπλ ειεθηξνληθά 

µέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ζε θάθειν µε ζήκαλζε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθα πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε 

θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/16.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίνλ 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε 

θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412. Δάλ θάπνην απφ ηα δηθαηνινγεηηθα δελ αθνξά 

ζηα πεδία πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), 

φπσο απηφ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπ. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ απαηηνχκελεο 

δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο 

έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο 

θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

7.2  Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» - 

Αλάδεημε Μεηνδόηε 

 Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δ∆∆, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο νηθνλνκηθά πξνζθνξέο, µε κέξηκλα ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη, µέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

µε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 
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δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

αλαδεηρζέληα κεηνδφηε.  

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε.  

Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ, ε 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη 

λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη µε μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε 

γλσκνδνηεί / πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Σελ Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ  

β) Σε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν4412/2016 

θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν. 

4412/2016.  

Ζ Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα αλαθνηλσζεί 

εγγξάθσο ζην κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 105 Ν. 4412/2016.  

 

8. ΔΓΓΤΖΔΗ 

 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 

– κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο Γ 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. –Σ..Μ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.  

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ θαιχπηεη ην 

2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Γηαγσληζκνχ εθηφο ΦΠΑ, ή ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο γηα ηελ πνζφηεηα ή ηα είδε πνπ πξνζθέξεη.  

 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην 

ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ θαζνξίδνπλ 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ 

αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.  

 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
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θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. Ζ εγγπεηηθή  επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 

ηζρχνο έσο ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Σξάπεδα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ, 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

 Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα.  

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

9. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

 ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηηο πξνζθπγέο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην 

νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή.  

 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

 

 

Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ηζρύεη ν Ν.4412/2016 πνπ ηελ 

δηέπεη. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ  

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ……….....................  

Καηάζηεκα …………………….  

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………….  

ΔΤΡΧ ……………………………….  

Πξνο : (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία  

απεπζχλεηαη)  

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ. …………... ΔΤΡΧ …..……….  

 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθή 

επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ ……………… ππέξ ηεο εηαηξείαο 

…………………………………………….. Γ/λζε ………………………………… δηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 

η…………………………………………...  

γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………………….………………….. ζχκθσλα  

κε ηελ ππ’ αξηζ. …./…… Γ/μή ζαο.  

- Ζ παξνχζα εγγπεηηθή θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή 

ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο.  

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

- Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………………………………….  

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ  

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με.  

 

 

                                                                                                  (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Δθδόηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 

Ζκεξνκελία έθδνζεο : 

Πξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ' ΑΡΗΘΜΟΝ .......................... ΓΗΑ ΠΟΟ 

....................... ΔΤΡΧ 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο 

απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………………..επξψ θαη νινγξάθσο 

……………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………… κε Α.Φ.Μ. 

……………………… πνπ εδξεχεη …………………………… Σ.Κ. ………… (ζηελ 

πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο Τπεξεζίαο ζαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ: 

πξνκήζεηα «θνριηαθψλ κνζρεπκάησλ»  ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξ.  15/2018 δηαθήξπμή ζαο. 

2. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο/ Δηαηξεηψλ θαζ' φιν ηνλ 

ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

3. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκαζηε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 

4. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ 

νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ε (εηαηξεία) ……………………….. δελ εθπιήξσζε ηελ 

ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Ζ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη κε κφλε ηε δήισζε ζαο. 

5. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή 

ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο (εηαηξείαο) ……………..…………………… νχηε ζα ιεθζεί 

ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 

δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ 

δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

6. αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο έρεη ηζρχ κέρξη ηηο 

….../……../……….. νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ζ' εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί 

κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη απαιιάζζεηε ηελ Σξάπεδα καο απφ ηελ ππφςε εγγχεζε θαη 

θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ζ' εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα 

παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ 

έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ 

ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

8. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

  

                                                ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

 

Ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

 

 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ 

 ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΛΗΚΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ»  

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» ΓΗΑ ΔΝΑ(1) ΔΣΟ 

 

Σα πξνζθεξφκελα είδε ηνπ πίλαθα εηδψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο απηήο.  
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΤΛΗΚΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΝΔΟΓΝΧΝ 

1. Ο φγθνο πιεξφηεηαο ηεο κεκβξάλεο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 55 ml 

2. H κέγηζηε ξνή αίκαηνο λα είλαη κέρξη 1,5 l/min 

3. Ζ κέγηζηε πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηε κεκβξάλε λα είλαη 750 mmHg 

4. Ο φγθνο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

30 ml 

5. Σν θίιηξν ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη 40 micron 

6. Να γίλεηαη εχθνιε εμαέξσζε 

 

 ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΒΡΔΦΧΝ 

1. Ο φγθνο πιεξφηεηαο ηεο κεκβξάλεο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 95 ml 

2. H κέγηζηε ξνή αίκαηνο λα είλαη κέρξη 2,8 l/min 

3. Ζ κέγηζηε πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηε κεκβξάλε λα είλαη 750 mmHg 

4. Ο φγθνο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

75 ml 

5. Σν θίιηξν ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη 40 micron 

6. Να γίλεηαη εχθνιε εμαέξσζε 

 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΠΑΗΓΧΝ – ΜΗΚΡΧΝ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

1. Ο φγθνο πιεξφηεηαο ηεο κεκβξάλεο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 140 ml 

2. H κέγηζηε ξνή αίκαηνο λα είλαη κέρξη 5  l/min  

3. Ζ κέγηζηε πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηε κεκβξάλε λα είλαη 750 mmHg 

4. Ο φγθνο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

300 ml 

5. Σν θίιηξν ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη 40 micron 

6. Να γίλεηαη εχθνιε εμαέξσζε 

 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

1. Ο φγθνο πιεξφηεηαο ηεο κεκβξάλεο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 380 ml 

2. H κέγηζηε ξνή αίκαηνο λα είλαη κέρξη 7 l/min 

3. Ζ κέγηζηε πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηε κεκβξάλε λα είλαη 750 mmHg 

4. Ο φγθνο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

300 ml 

5. Σν θίιηξν ηεο θαξδηνδεμακελήο λα είλαη 40 micron 

6. Να γίλεηαη εχθνιε εμαέξσζε 

 

ΖΜΔΗΧΖ: Όιεο νη θαηεγνξίεο νμπγνλσηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρνπλ κε ηνλ 

δπλαηφηεξν κηθξφηεξν φγθν πιήξσζεο ηελ φζν ην δπλαηφλ κέγηζηε ξνή αίκαηνο. Δπίζεο 

λα πξνζθέξνληαη θαη κε ελζσκαησκέλν αξηεξηαθφ θίιηξν. 
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ΔΣ ΧΛΖΝΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

1. Να θέξεη ζθξαγίδα ειέγρνπ πνηφηεηαο 

2. Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεη  

3. Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο θαη εκεξνκελία ιήμεο αζθαινχο 

ρξήζεο 

4. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεη 

5. Οη ζσιήλεο PVC-SILASTIC λα είλαη πςειήο ξνήο 

6. Οη ζσιήλεο λα έρνπλ ηελ αλάινγε ζθιεξφηεηα 

7. Να είλαη δηαζέζηκα φια ηα κεγέζε 

8. Σν αξηεξηαθφ θίιηξν ηνπ θάζε ζεη λα παξέρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ξνή αίκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν πιήξσζήο ηνπ. 

9. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθάιπςήο ηνπο. 

 

 

ΔΣ ΥΟΡΖΓΖΖ ΚΑΡΓΗΟΠΛΖΓΗΑ 

1. Να θέξεη ζθξαγίδα ειέγρνπ πνηφηεηαο 

2. Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεη  

3. Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο θαη εκεξνκελία ιήμεο αζθαινχο 

ρξήζεο 

4. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεη 

5. Να έρεη ηνλ κηθξφηεξν φγθν πιήξσζεο 

6. Να γίλεηαη εχθνιε εμαέξσζε 

7. Να έρεη γξήγνξε θη απνηειεζκαηηθή απφδνζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 

 

ΦΗΛΣΡΑ ΑΗΜΟΤΓΚΔΝΣΡΧΖ 

1. Να ζπλδπάδνπλ πςειέο ηηκέο θηιηξαξίζκαηνο κε γξήγνξνπο ρξφλνπο 

2. Να κελ πξνθαινχλ αηκφιπζε 

3. Να έρνπλ ην κηθξφηεξν φγθν πιήξσζεο 

 

ΔΣ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΤΠΔΡΓΗΖΘΖΖ (MUF) ΝΔΟΓΝΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ 

1. Να πεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν θίιηξν κε ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν πιήξσζεο 

θαη πςειή ηηκή θηιηξαξίζκαηνο 

2. Σν ζεη ζσιήλσλ λα είλαη ζρεδηαζκέλν βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΝΔΥΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

SVO2,ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΠΖΚΣΗΚΟΣΖΣΑ,ΔΣ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΑΤΣΟΜΔΣΑΓΓΗΖ, ΒΑΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΣΑΘΜΖ ΤΓΡΧΝ)  

Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο-

κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν καο. 
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 ΠΠΤΤ 2018 

 ΤΛΗΚΑ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

α/α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ* 

ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 
Π/Σ. ΚΑΔ 

ΤΝΟΛΗ

ΚΖ 

ΠΟΟΣ

ΖΣΑ  

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΖ

Ζ 

Δθηηκώκελ

ε Σηκή/ΜΜ 

 

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ ΑΞΗΑ 

ΠΛΔΟΝ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ ΑΞΗΑ 

ΤΜΠ.ΦΠ

Α (24%) 

1 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΝΔΟΓΝΧΝ 33186000-7 24.3.93 1311 15 Σεκάρην 550,00 8.250,00 10.230,00 

2 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

 ΒΡΔΦΧΝ 33186000-7 24.3.98 1311 15 Σεκάρην 600,00 9.000,00 11.160,00 

3 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΠΑΗΓΧΝ - ΜΗΚΡΧΝ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ 33186000-7 24.3.99 1311 15 Σεκάρην 460,00 6.900,00 8.556,00 

4 

ΟΞΤΓΟΝΧΣΔ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ 33186000-7 24.3.90 1311 4 Σεκάρην 217,00 868,00 1.076,32 

5 

ΔΣ ΧΛΖΝΧΝ 

ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ 

ΝΔΟΓΝΧΝ 33186000-7 24.3.103 1311 15 Σεκάρην 248,00 3.720,00 4.612,80 

6 

ΔΣ ΧΛΖΝΧΝ 

ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ 

ΒΡΔΦΧΝ 33186000-7 24.3.103 1311 15 Σεκάρην 248,00 3.720,00 4.612,80 

7 

ΔΣ ΧΛΖΝΧΝ 

ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ 

ΠΑΗΓΧΝ 33186000-7 24.3.104 1311 15 Σεκάρην 248,00 3.720,00 4.612,80 

8 

ΔΣ ΧΛΖΝΧΝ 

ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ 33186000-7 24.3.66 1311 4 Σεκάρην 186,00 744,00 922,56 

9 
ΔΣ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΚΑΡΓΗΟΠΛΖΓΗΑ 33186000-7 24.3.112 1311 79 Σεκάρην 79,00 6.241,00 7.738,84 

10 

ΦΗΛΣΡΑ 

ΑΗΜΟΤΓΚΔΝΣΡΧ

Ζ 

(ΝΔΟΓΝΧΝ-

ΒΡΔΦΧΝ) 33186000-7 24.3.94 1311 35 Σεκάρην 194,00 6.790,00 8.419,60 

11 

ΦΗΛΣΡΑ 

ΑΗΜΟΤΓΚΔΝΣΡΧ

Ζ 

(ΠΑΗΓΧΝ-

ΔΝΖΛΗΚΧΝ) 33186000-7 24.3.34 1311 25 Σεκάρην 85,00 2.125,00 2.635,00 

12 

ΔΣ 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ

 ΤΠΔΡΓΗΖΘΖΖ 

(MUF) ΝΔΟΓΝΧΝ-

ΠΑΗΓΧΝ 33186000-7 

Γελ 

ππάξρεη 1311 10 Σεκάρην 185,00 1.850,00 2.294,00 

13 

ΑΗΘΖΣΖΡΔ 

ΤΝΔΥΟΤ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

SVO2 33186000-7 

Γελ 

ππάξρεη 1311 120 Σεκάρην 18,00 2.160,00 2.678,40 

14 

ΒΑΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ 

ΣΑΘΜΖ 

ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΓΡΧΝ  33186000-7 24.3.107 1311 100 Σεκάρην 4,20 420,00 520,80 

15 

ΧΛΖΝΔ 

SILASTIC ΟΛΧΝ 

ΣΧΝ ΓΗΑΜΔΣΡΧΝ 33186000-7 

Γελ 

ππάξρεη 1311 20 Σεκάρην 16,50 330,00 409,20 

16 

ΧΛΖΝΔ PVC  

ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΓΗΑΜΔΣΡΧΝ 
33186000-7 24.3.110 1311 20 Σεκάρην 9,00 180,00 223,20 

17 

ΤΝΓΔΣΗΚΑ 

ΧΛΖΝΧΝ Y ΜΔ Ή 

ΥΧΡΗ LL ΟΛΧΝ 

ΣΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 33186000-7 24.3.77 1311 400 Σεκάρην 1,90 760,00 942,40 
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18 

ΤΝΓΔΣΗΚΑ 

ΧΛΖΝΧΝ ΔΤΘΤ 

ΜΔ Ή ΥΧΡΗ LL 

ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΜΔΓΔΘΧΝ 

33186000-7 24.3.19 1311 600 Σεκάρην 1,16 696,00 863,04 

19 

ΗΟΣΑΘΜΗΣΖ 

ΠΗΔΖ - 

ΤΣΖΜΑ 

ΑΠΟΜΟΝΧΖ 

ΠΗΔΖ 33186000-7 24.3.108 1311 40 Σεκάρην 26,00 1.040,00 1.289,60 

20 

ΜΟΡΦΟΜΔΣΑΣΡΟ

ΠΔΑ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΗΔΖ 

ΚΤΚΛΏΜΑΣΟ 

ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 33186000-7 24.3.111 1311 30 Σεκάρην 38,00 1.140,00 1.413,60 

21 

ΧΛΖΝΔ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 

ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟΤ 33186000-7 24.3.65 1311 100 Σεκάρην 11,40 1.140,00 1.413,60 

22 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΓΗΑ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΖΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 33186000-7 14.8.3 1311 1.500 Σεκάρην 2,70 4.050,00 5.022,00 

23 

ΔΣ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΑΤΣΟΜΔΣΑΓΓΗΖ 

(ΠΑΗΓΧΝ-

ΔΝΖΛΗΚΧΝ) 33186000-7 40.14.6 1311 21 Σεκάρην 332,5 6.982,50 8.658,30 

 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

72.826,50 

 

90.304,86 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

Δ Η Γ Η Κ Ο Η    Ο Ρ Ο Η 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ  ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα 12 κήλεο κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα δχν 

(2) αθφκε κήλεο. 

Παξάηαζε πέξαλ ησλ δχν κελψλ, πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ παξάηαζε ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα ηζρχεη ε ζχκβαζε (12 κήλεο). 

ε θάζε πεξίπησζε ρσξίο πνζνηηθή θαη ρξεκαηηθή πξνζαχμεζε.  

 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

  

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κ.Π.Γ. θαη ηνλ Ν. 4412/2017, ν 

πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κε 

εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΔΗΓΟΤ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά δσξεάλ ηα είδε πνπ απνξξίπηνληαη θαηά 

ην ζηάδην ηεο παξαιαβήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΟΗΚΖΖ 1
ε
 Τ.Πε ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 

« Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ - Γνπδή 

 

ΤΜΒΑΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ  ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ. ……. 

 

ΓΑΠΑΝΖ € # ………….# πιένλ Φ.Π.Α.  

 

ήκεξα ηελ ....................... νη ππνγξάθνληεο αθ’ ελφο κελ ν θ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. 

ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ  Παίδσλ  «Ζ  ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» νλνκαδφκελνο 

εθεμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε «Φνξέαο», αθ’ εηέξνπ δε ε εηαηξεία ………………..  πνπ 

εδξεχεη  ………….. ΣΚ. ……….. ηει………… Α.Φ.Μ. …………. ΓΟΤ 

………………………θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ  

ηνλ/ηελ………………………………………………………βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκφλ: 

………………………….…………………….. πξαθηηθνχ, νλνκαδφκελνο -ε εθεμήο, ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε, «Πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:   

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 24/9/14-05-2019 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ Γ.Α.Ζ.Γ. γηα ηελ  πξνκήζεηα Τιηθψλ Δμσζσκαηηθήο 

Κπθινθνξίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο, (CPV: 

33186000-7) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 32/2019. 

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ ………………Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

πλεπεία ηεο απνθάζεσο θαηαθχξσζεο, ν Φνξέαο αλαζέηεη ζηνλ Πξνκεζεπηή θαη ν 

ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη κε ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεη ην 

Ννζνθνκείν κε Τιηθά Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο, γηα έλα έηνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 32/2019 ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηελ πξνζθνξά ηεο 

εηαηξείαο θαη ηελ απφ …………… θαηαθπξσηηθή επηζηνιή ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο. 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   € #……………#  πκπ. Φ.Π.Α. 

 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ (θξάηεζε ππέξ  ΔΑΑΓΖΤ 0,07 % επί 

ηνπ πνζνχ πξν ΦΠΑ,  θξάηεζε ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  2% επί ηνπ πνζνχ πξν ΦΠΑ θαη 

κεησκέλνπ απφ θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ  πνζνχ ππέξ ηξίηνπ) θαζψο θαη ηεο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ 4%  επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε 

ΦΠΑ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ) θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. 

 

Ζ παξνχζα χκβαζε ηζρχεη απφ …………….. έσο  ……………  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη άκεζα ηα είδε πνπ ηνπ παξαγγέιινληαη θάζε θνξά 

απφ ηνλ Φνξέα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κεηαθνξηθά, θαη λα ηα παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα 

δηαρείξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ έγγξαθε ε ηειεθσληθή εληνιή ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο. 

Σα είδε ζα παξαιακβάλνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ παξνπζία ηνπ Πξνκεζεπηή ή αληηπξνζψπνπ ηνπ, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ 

θαη γξαπηά γηα ηελ παξάδνζε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ απνδεηθηηθψλ παξαιαβήο. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ πιηθνχ απνηειεί δηθαίσκα ηεο 

επηηξνπήο, πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ παξαιαβή ή απφξξηςε ηνπ. 

ε πεξίπησζε νκφθσλεο απφξξηςεο ηνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

ηα απνξξηπηφκελα είδε ζε ινγηθή πξνζεζκία, παξαιακβάλνληαο ακέζσο κε δηθή ηνπ 

δαπάλε θαη ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ θαη παξαηηνχκελνο απφ ηπρφλ δηθαίσκα δηαηηεζίαο. 

Δάλ ν Πξνκεζεπηήο δελ ζπκθσλεί λα αληηθαηαζηήζεη  ηα απνξξηπηφκελα είδε ή 

παξαβαίλεη ζπζηεκαηηθά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ν Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Φνξέα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο ησλ φξσλ κπνξεί λα επηβάιεη 

πξφζηηκν κέρξη 2,5% ή 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ είλαη ππφ παξάδνζε, θαη ζα έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα αλαγθαία είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ν πξνκεζεπηήο 

ζα επηβαξχλεηαη ηε επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε (κεηαθνξηθά 

θιπ.) πνπ ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην πξνο πιεξσκή ινγαξηαζκφ. Σν πξφζηηκν 

απηφ, φπσο θαη θάζε άιιν πξφζηηκν ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή κε έγγξαθν πνπ 

ζα αηηηνινγεί θαη ηελ επηβνιή ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ο «Φνξέαο» δηαηεξεί ππέξ απηνχ ην δηθαίσκα λα δηαθφπηεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή 

νιφθιεξεο ηεο χκβαζεο, κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ «Πξνκεζεπηή», ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε δηαθνπή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

δηαθνπήο θαη ε πηζαλνινγνχκελε εχινγε δηάξθεηά ηεο. 

 Ο «Φνξέαο» έρεη δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε ζχκβαζε απηή γηα έλα δίκελν κε γξαπηή 

ελεκέξσζε ζηνλ πξνκεζεπηή.  
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Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαθνπήο ν «Πξνκεζεπηήο» απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί θαη νθείιεη λα 

ιάβεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ απηνχ ηνπ «Φνξέα».  

Μεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ δηαθνπή, ν «Φνξέαο» ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ «Πξνκεζεπηή» εγγξάθσο.  

Ζ ζχκβαζε απηή ηξνπνπνηείηαη κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ηεο  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

Ο «Φνξέαο» έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ «Πξνκεζεπηή», ρσξίο λα 

θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο, απφ 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ «Πξνκεζεπηή».  

Αθφκε, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν «Φνξέαο» δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

κε θαηαβνιήο κέξνπο ή φιεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη, αλαινγηθά, νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016, ν «Πξνκεζεπηήο» ζα 

βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε 

ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 32/2019 Γηαθήξπμεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζην 100% ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ, κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ. Ζ παξαιαβή ζεσξείηαη νξηζηηθή έζησ θαη ηκεκαηηθή, εθφζνλ 

γίλεη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηηκή φπσο απηή θαζνξίζηεθε ζηελ χκβαζε.  

Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ/ησλ 

ηηκνινγίνπ/σλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΧ. 

Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: Κακία πιεξσκή δελ γίλεηαη απφ ην Γεκφζην, ρσξίο πξνεγνχκελε 

πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

Ννκνζεζία. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Χο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε 

ηελ ππ’ αξηζκ: ...................................   εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ..............................................  

€ # ………….. # πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιεξσηηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412 (ΦΔΚ  147/Α/2016) «Γεκφζηεο  

πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηψλ  θαη  Τπεξεζηψλ  (Πξνζαξκνγή  ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)».  

Γηα φζα ξεηά δελ αλαθέξζεθαλ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη νη λφκνη 

θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.  

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα φκνηα πξσηφηππα, ζε απιά 

θχιια ράξηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ηέζζεξα πξσηφηππα, ηα κελ ηξία  παξακέλνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην δε ηέηαξην ην παίξλεη ν Πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Ζ ζχκβαζε απηή ηξνπνπνηείηαη κε  ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο . 

 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ                            ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ       

        «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»                                             Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

        Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
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