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                                                                                  ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                              ΑΘΖΝΑ  04-08-2021 

ΓΗΟΗΚΖΖ 1
ε
 ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ ΑΘΖΝΧΝ 

 « H ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»    

                                                   

Σαρ. Γ/λζε :  Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ. :           11527 

Τπεξεζία  :   Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  :   Οηθνλνκηθνχ  

Σκήκα       :    Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθ.    :    ηακαηία Σξακπέιε 

Σειέθσλν  :   213 2013 147 

Fαx.            :   213 2013 118 

e-mail         :   s.trabeli@paidon-agiasofia.gr 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 36 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» πξνθεξχζζεη ΤΝΟΠΣΗΚΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη 

Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πηζαλήο δαπάλεο € 28.500,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 

35.340,00  ζπκπ. ΦΠΑ (24%), ΚΑE 0439 ,CPV 71317210-8.  

             

    ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΝΑΗ 

                       

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45/09-03-1999) «Κύπυζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ 

Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ.  

1.2 ηνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄248/07-11-2000) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ 

Αξίαρ»   

1.3 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.4 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.5 ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ» 

1.6 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

mailto:s.trabeli@paidon-agiasofia.gr
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1.7 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄204/15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν. 3588/2007 (πηυσεςηικόρ κώδικαρ) - 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.8 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.9 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.10 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

1.11 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών 

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ 

διαηάξειρ.» 

1.12 ηνπ Ν.4542/2018 (ΦΔΚ Α΄ 95/01-06-2018) «Κύπυζη ηηρ Σςμθυνίαρ μεηαξύ ηηρ 

Κςβέπνηζηρ ηηρ Ελληνικήρ Δημοκπαηίαρ και ηηρ Παγκόζμιαρ Οπγάνυζηρ Υγείαρ, 

ενεπγώνηαρ μέζυ ηος Πεπιθεπειακού Γπαθείος ηηρ για ηην Εςπώπη, για ηην 

ηποποποίηζη ηηρ Σςμθυνίαρ Υποδοσήρ μεηαξύ ηηρ Κςβέπνηζηρ ηηρ Ελληνικήρ 

Δημοκπαηίαρ και ηηρ Παγκόζμιαρ Οπγάνυζηρ Υγείαρ, ενεπγώνηαρ μέζυ ηος 

Πεπιθεπειακού Γπαθείος ηηρ για ηην Εςπώπη, για ηην ίδπςζη ηος Γπαθείος 

Υποζηήπιξηρ για ηην Ππόλητη και ηον Έλεγσο ηυν μη Μεηαδιδόμενυν Αζθενειών ζηην 

Αθήνα, Ελλάδα και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.13 ηνπ Ν.4700/2020 (ΦΔΚ Α΄ 127/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίαρ για ηο 

Ελεγκηικό Σςνέδπιο, ολοκληπυμένο νομοθεηικό πλαίζιο για ηον πποζςμβαηικό έλεγσο, 

ηποποποιήζειρ ζηον Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο, διαηάξειρ για ηην 

αποηελεζμαηική απονομή ηηρ δικαιοζύνηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

1.14 ηνπ N.4782/2021( ΦΔΚ Α΄36/09-03-2021) « Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και 

αναμόπθυζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ 

πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ 

για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία.» 

1.15 ηνπ Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ Α΄ 34/23-03-2015) «Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην 

ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία» 

1.16 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ». 

1.17 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

2. Σελ κε αξηζ. πξση. 12/19/14-07-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη ε δηελέξγεηα ηνπ πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη 

Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πηζαλήο δαπάλεο € 28.500,00 πιένλ ΦΠΑ 

ή € 35.340,00  ζπκπ. ΦΠΑ (24%). 

 

3. Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑ: ΧΕΕ946906Δ-8Ρ6 ζε βάξνο ηνπ ΚΑE 

0439 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε α/α 1199/2021. 

javascript:open_links('550826,424498')
javascript:open_links('697208,670995')
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πηζαλήο δαπάλεο 

 € 28.500,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 35.340,00  ζπκπ. ΦΠΑ (24%), ΚΑE 0439 ,CPV 71317210-8. 

 

1.  ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» 

https://diavgeia.gov.gr. θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : http://www.paidon-

agiasofia.gr. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην ΚΖΜΓΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξνχζα 

δηαθήξπμε καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο) ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : 

http://www.paidon-agiasofia.gr. 

 

 

2.ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

31-08-2021 

 

Σξίηε 

 

12:00 κ.κ. 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα δειαδή κέρξη  

30-08-2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00.  

 

 

3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ : 

 

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε Κξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο 

β) ζε Κξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

                               

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
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         4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

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

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

 

1. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ                        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ                                                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4.ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5.ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6.ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

7.ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ                                                              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

8.ΔΝΣΤΠΟ  EEE                                                                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 

 

Β. Δθ φζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 6 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ην Ννζνθνκείν, ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

Γ.  Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

  





5 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 71317210-8 

KAE 0439 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

URL ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ www.paidon-agiasofia.gr 

ΑΦΜ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 999332770 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

€ 28.500,00 πιένλ Φ.Π.Α. ή  

€ 35.340,00 ζπκπ. Φ.Π.Α. 24% 

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΑΓΑ: ΧΕΕ946906Δ-8Ρ6 

Α/Α ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ  ΣΟ 

ΜΖΣΡΧΟ 

ΓΔΜΔΤΔΧΝ/ΒΗΒΛΗΟ 

ΔΓΚΡΗΔΧΝ & ΔΝΣΟΛΧΝ 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

1199/2021 

ΦΟΡΔΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ Ζ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ Πεξίπνπ έμη (6)  κήλεο 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ησλ 

εμφδσλ κεηαθνξάο. 

 

 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε Αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.paidon-agiasofia.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΗΑΣΡΟΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Πξνϋπνινγηζζείζα Γαπάλε: 28.500€ πιένλ ΦΠΑ 24% ή 

35.340 €ζπκπεξηι/λνπ ΦΠΑ 24% 

ΑΘΖΝΑ 7/7/2021 

 

ΔΡΓΟ 1 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα αλαπηχμεη πξσηφθνιια ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ 

βαζηζκέλα ζε Πξφηππα αζθαινχο ρνξήγεζεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο ηνπ 

παηδηαηξηθνχ αζζελή. Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο νδεγίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ ελδνθιεβίσλ θαξκάθσλ, ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ δπλεηηθψλ γηα ηνλ 

αζζελή επηπινθψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ αλαισζίκνπ. Σα πξνηεηλφκελα 

ζηάδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο: 

1. Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  

2. Καηαγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ 

3. Αλάπηπμε Πξσηνθφιισλ γηα θαηεγνξίεο θαξκάθσλ θαη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε αιγνξίζκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

4. Οδεγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο γηα 

πξφιεςε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη επηπινθψλ  

5. Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ επνπηείαο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ πξσηνθφιισλ θαη 

ηνπειέγρνπ ζπκκφξθσζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

παξέκβαζεο. 

6. ρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  

7. Γηα δψζεο (1/έηνο) εθπαίδεπζε 30 εθπαηδεπφκελσλ (Σrain the Σrainers) 

 

 





7 
 

ΔΡΓΟ 2 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΗΑΣΡΟΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (INDUCTIONCOURSE) 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαπηχμεη ην πιαίζην θαη ην πεξηερφκελν ελφο νινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ Ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (InductionCourse)γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΠΑ «Ζ Αγία νθία» κε ηε ρξήζε 

πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα έμη(6) ζεκαηηθέο ελφηεηεο, δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:   

1. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Ννζνθνκείνπ- Δζσηεξηθέο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο θαη  

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο  

2. Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο   

3. Δηδηθά Πξσηφθνιια Αζθάιεηαο θαη Φξνληίδαο ηεο ινίκσμεο Covid-19  

4. Πξφιεςε ησλ ζθαικάησλ ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο- Αζθαιήο Γηαρείξηζε  

Φαξκάθσλ  

5. Ννζειεπηηθά Πξσηφθνιια Δλδνθιέβηαο Υνξήγεζεο Φαξκάθσλ  

6. Αξρέο πκκεηνρηθήο Φξνληίδαο  

Οη ηειηθέο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ζα δηακνξθσζνύλ ύζηεξα από ηελ από θνηλνύ 

απνδνρή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ κε ην Σκήκα Πνηόηεηαο, Έξεπλαο & πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.    

ηφρνο είλαη,νη λένη εξγαδφκελνη λα πηνζεηήζνπλ έλα πιαίζην εξγαζίαο ηέηνην, πνπ ζα ηνπο 

εμαζθαιίζεη: α) ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Παηδηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ β) ηελ εμάιεηςε ηεο πηζαλφηεηαο δεκηνπξγίαο αζηνρηψλ θαη 

ζθαικάησλ γ) ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ελ ηέιεη δ) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
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ΔΡΓΟ 3 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΟΝΔΧΝ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ (ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΧΝ) ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ (ΣΑΚΣΗΚΧΝ) 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαπηχμεη έγθπξα θαη αμηφπηζηα Δξσηεκαηνιφγηα Ηθαλνπνίεζεο 

Γνλέσλ, Δζσηεξηθψλ (Ννζειεπφκελσλ) θαη Δμσηεξηθψλ (Σαθηηθψλ) Παηδηαηξηθψλ Αζζελψλ 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή έξεπλα ζε αληίζηνηρα δείγκαηα γηα έλα (1) έηνο κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη: 

1. πλνπηηθή αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλνδψλ Δζσηεξηθψλ (Ννζειεπφκελσλ) θαη 

Δμσηεξηθψλ (Σαθηηθψλ) Παηδηαηξηθψλ Αζζελψλ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη ε 

δεμακελή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πνηνηηθή θάζε ηεο έξεπλαο 

κε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο/focusgroups.  

2. Γεκηνπξγία ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο έξεπλαο 

3. Οκάδεο εζηίαζεο (focusgroups) γνλέσλ, απνκαγλεηνθψλεζε θαη αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηε ρξήζε αλάινγεο κεζνδνινγίαο 

4. Γεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν πξνηείλεηαη λααπνηειείηαη απφ δπν 

ηκήκαηα: ην πξψην λα πεξηιακβάλεη γεληθέο εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

θνηλσληθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηε λνζειεία ή ηελ 

επίζθεςε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ην δεχηεξν λα πεξηιακβάλεη ηελ θιίκαθα 

ηθαλνπνίεζεο 

5. Πηινηηθή δνθηκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα ζπλνδψλ Δζσηεξηθψλ 

(Ννζειεπφκελσλ) θαη Δμσηεξηθψλ (Σαθηηθψλ) Παηδηαηξηθψλ Αζζελψλ   

6. ηάζκηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο) 

7. Γηακνηξαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο θιηληθέο θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

8. ηαηηζηηθή αλάιπζε εξσηεκαηνινγίσλ ζπλνδψλ Δζσηεξηθψλ (Ννζειεπφκελσλ) θαη 

Δμσηεξηθψλ (Σαθηηθψλ) Παηδηαηξηθψλ Αζζελψλ θαη ζχληαμε αλαθνξάο κε ηα 

απνηειέζκαηα γηα ην πξψην εμάκελν εθαξκνγήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 
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ΔΡΓΟ 4 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ             

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα αλαπηχμεη έγθπξν θαη αμηφπηζην Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Κιίκαηνο Αζθάιεηαο θαη ηεο Ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ θαη λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη: 

1. πλνπηηθή αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδφκελσλ 

2. Γεκηνπξγία ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο έξεπλαο  

3. Αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

4. Γηακνηξαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα Σκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ 

5. ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

κνξθή έθζεζεο κε βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο. 

 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Ζ Οκάδα έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη: 

1. Να πεξηιακβάλεη επαγγεικαηίεο πγείαοκε ζπλαθείο εμεηδηθεχζεηο (π.ρ Γηνίθεζε 

Τπεξεζηψλ Τγείαο, Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο θ.ιπ.) κε ηεθκεξησκέλε εκπεηξία θαη 

εμεηδίθεπζε ζε εηδηθά ΠξφηππαΓηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Τγεία θαη λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ηφζν ζηε δηακφξθσζε Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ φζν 

θαη ζηελ ΔπηζεψξεζεΟξγαληζκψλ-παξφρσλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ζχκθσλα κε εηδηθά 

Γηεζλή πξφηππα Γηαπίζηεπζεο ηνπ ηνκέα Τγείαο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

2. Να πεξηιακβάλεη επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδφκελσλ κε 

ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε αληίζηνηρα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

3. Να πεξηιακβάλεη επαγγεικαηίεο πγείαο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα Πνηφηεηαο. 

4. Ο Αλάδνρνο λαδηαζέηεη πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ζεηξά πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηε 

ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο.  
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5. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη λα 

απνδεηθλχεη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε εγρψξηνπο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο κε 

ζρεηηθφ αληηθείκελν (Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, Πνιηηηθέο Τγείαο, 

Οξγαληζκνί πνπ αλαπηχζζνπλ δηεζλή πξφηππα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο) 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ 

απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, γεληθά, ηνπ Γηεζλνχο πεξηβάιινληνο πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη αληίζηνηρα ζρέδηα/εζληθέο ζηξαηεγηθέο. 

 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ-ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη φηη είλαη 6 κήλεο.  

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν αξρίδεη, νκνίσο, απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

Σα παξαδνηέα γηα ην Έξγν πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

Π1: Αλάπηπμε Πξσηνθφιισλ Δλδνθιέβηαο ρνξήγεζεο Φαξκάθσλ θαη εθπαίδεπζε ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο (30 άηνκα) ζηα λέα Πξσηφθνιια. 

Π2: Αλάπηπμε Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(InductionCourse) κέζσ πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) 

έηνπο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.  

Π3: Αλάπηπμε Δξσηεκαηνινγίσλ Ηθαλνπνίεζεο Γνλέσλ, Δζσηεξηθψλ (Ννζειεπφκελσλ) θαη 

Δμσηεξηθψλ (Σαθηηθψλ) Παηδηαηξηθψλ Αζζελψλ θαη δηελέξγεηαο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο 

Π4: Αλάπηπμε Δξσηεκαηνινγίνπ Κιίκαηνο Αζθάιεηαο θαη Ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ θαη 

δηελέξγεηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο. 

 

Δπηπξφζζεηα, γηα φιν ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα 

ζπλεξγάδεηαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν κε ην Σκήκα Πνηφηεηαο, Έξεπλαο & πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ  
ΓΑΠΑΝΖ 

 ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 24% 

ΓΑΠΑΝΖ  

ΜΔ ΦΠΑ 24% 

1 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ 

ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ   

9.000 € 11.160 € 

2 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΗΑΣΡΟΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (INDUCTION 

COURSE) 

6.500 € 8.060 € 

3 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΟΝΔΧΝ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

(ΝΟΖΛΔΤΟΜΔΝΧΝ) ΚΑΗ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ (ΣΑΚΣΗΚΧΝ) 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ 

ΑΠΑΞ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

8.000 €    9.920 € 

4 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ΚΛΗΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΠΑΞ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ              

5.000 € 6.200 € 

ΤΝΟΛΟ 28.500 € 35.340 € 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Σζίθαο Αζαλάζηνο                     πξνγηάλλε Αιεμάλδξα                   Καπαξειηψηε Υξπζνχια 

Αλαπι.Πξνηζη.Σκεκ          Αλαπι.Πξνηζη.Σκεκ. Πνηφηεηαο   Αλαπι.Πξνηζη. Υεηξ/θνχ Σνκέα  

  ΓΔΗ & Δπεηγφλησλ             Έξεπλαο & πλερηδφκελεο             Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

      Πεξηζηαηηθψλ                             Δθπαίδεπζεο 

  





12 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Όπσο ζην άξζξν 100, παξ. 2β, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν 

νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο φξνπο  ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1.    ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο [πξσηφηππν & αληίγξαθν], ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν] θαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν]. 

          Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηέο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά  

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961,πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 1497/1984 

(Α’ 188). Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 53 κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ελεκεξσηηθά θαη 

ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 

δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε 

δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε 

θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζή ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε 

άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

          ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά 

έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 2690/1999 

(Α’ 45) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 

νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

1.2.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.1.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

1.2.2. H ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαη` αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά απφ ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ ρξνληθνχ 

νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, 
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φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ 

νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 Αλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο 

 1.3. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

        Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα 

αθφινπζα:  

Πξνο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.              : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Σειέθσλν      : 213 2013 152 

 

 ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ [αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία 

θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, 

θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

fax, e-mail)] Γηα ηνλ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ: (ΣΗΣΛΟ)   

Αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο:                                              

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο       πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ 

1.4. Μέζα ζηνλ θπξίσο  θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.4.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» . 

1.4.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ».  

1.4.3. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 

ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

1.4.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο 

ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε 

αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, επηζπκεηφ είλαη ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ 

επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 

16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35, θ.ν.θ.)  

 1.4.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν - Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

έγγξαθα,θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 

απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014 - Με 
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ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

1.5. Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα : 

1.5.1. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

1.5.2. Πεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ :      

          Α. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο (Άξζξν 93 Ν.4412/2016). Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηέρεη ηα εμήο:  

1. Tν Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ζ΄ ηεο παξνχζεο.  

2.     Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ      

Ν.4412/2016 

3. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ε΄.  

         4.  Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο  

         Β. Σερληθή πξνζθνξά. Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη:  

          ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.).  

         Γ. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (Άξζξν 95 Ν.4412/2016). Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ππνγεγξακκέλν θαη 

ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

          Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ. Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο 

αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα 

θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 

παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.5.3. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα 

έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ 

ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.5.4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.5.5. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην 

φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηψλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. 
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1.5.6. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη 

λα θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ 

ζηελ Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή απόδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

1.5.7. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζην ηκήκα Γξακκαηείαο 

(Πξσηφθνιιν) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

1.5.8. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

1.5.9.Σν αξκφδην φξγαλν αξρίδεη ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα 

κφλν ζηα κέιε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν 

αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί παξάιεηςεο πξνζήθνπζαο 

πξνζθφκηζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

1.5.10. ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.1.5.9  θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζε πξαθηηθφ 

θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο.  

1.5.11.  ηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ εγθξίλεη ηα πξαθηηθά κε απφθαζή ηεο, 

πξνζθαιεί εγγξάθσο ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε, ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί 

πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν. 

1.5.12 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016 ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηεο  έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Μεηά απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 

απηνχο κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

1.5.13. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηεο 

παξνχζεο. 

1.6. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε 

δήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δειώλεηαη όηη: 

1.6.1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.6.2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

1.6.3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
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1.6.4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.6.5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

1.7. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

1.7.1. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή. 

1.7.2. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.7.3 Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, 

δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη 

ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

1.7.4.Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

 

 

2. ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (Άξζξν 

103 Ν.4412/2016) 

  

2.1. Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 

74), φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 3 ηεο παξνχζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαη 74 

ηνπ Ν.4412/2016, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75 έσο 78 

ηνπ Ν.4412/2016.   

2.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα 

ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα, ή λα παξάζρεη 

δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 

αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξφζθιεζεο ηεο παξ.2.1. 

       Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

javascript:open_article_links(269881,'11')
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αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη` εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

2.3  Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/2016 είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 

φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016, 

πεξί εγγπήζεσλ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ νξηζηεί ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. 

       Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

2.4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 2.5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 

Ν.4412/2016 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2.1 ηεο παξνχζεο θαη ην άξζξν 75 ηνπ 

Ν.4412/2016, πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο,  απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί ρξφλνπ 

ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο θαη νςηγελψλ κεηαβνιψλ,θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016, πεξί εγγπήζεσλ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ 

νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 75,  ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

2.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνύ από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρόλ 

ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2.2 ηεο παξνχζεο, 

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

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξ. 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 

103 ηνπ Ν.4412/2016 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016. 





18 
 

 2.7 Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ) (Άξζξν 80 

Ν.4412/2016)  

      

3.1 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016: 

 

 α) γηα ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο ηνπ 

ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 β) γηα ηηο παξ. 2 θαη 4 πεξ. β` ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. 

 Αλ ην θξάηνο κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, ζηηο πεξ. α` θαη β` ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. β` 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο ή φηη 

ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, ζηηο 

πεξ. α` θαη β` ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. β` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Οη 

επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81. 

γ)Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α`, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηνχληαη 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο 

γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ βεβαίσζε 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

ηνλ λ. 1497/1984 (Α` 188). Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά 

javascript:open_links('677180,46012')
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ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκνλ αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 

3.2 Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

 α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξ. 1 θαη ηελ πεξ. β` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Ν.4412/2016 εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπο 

 β) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 

εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξ. α` 

 γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί 

θξηηεξίσλ επηινγήο, ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ 

κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο έθδνζεο 

απηψλ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ηζρχνο θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηνπο. 

 δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο θαη 

 ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 

4.    ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ (Άξζξν 105 Ν.4412/2016)  

 

4.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηεο  έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο 

νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 72, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

4.2. Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί έλζηαζε. 

4.3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ 

έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο 

4.4. Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο,. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 
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ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ 

αλάδνρν.  

 4.5.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.  

4.6  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

5.    ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 

     -Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

     - Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 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. 

 

6.     ΔΝΣΑΔΗ (Άξζξν 127 Ν.4412/2016) 

 

6.1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή 

απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.» 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ,  

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

6.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 ηνπ Ν. 4412/2016παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ 

αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη 





21 
 

κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

7.   ΔΓΓΤΖΔΗ (Άξζξν 72 Ν.4412/2016)  

 

1.1. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) 

ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ :  

 

# €570,00# ( πεληαθόζηα εβδνκήληα επξώ) 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ 

ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνύκελε 

από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε ζπκκεηνρήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Ζ απόθαζε απόξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ από ηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηεο 

νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο. 

 7.1.1. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ: 

 α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ή 

 β) παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

73 έσο 78 ηνπ Ν.4412/16, ή 

 γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηνινγεηηθά, ή 

 δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ή 

 ε) ππέβαιε κε θαηάιιειε πξνζθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Ν.4412/16, ή 

 ζη) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16, πεξί 

πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. 

 7.1.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

 Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πεξίπησζε: 

 α) ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη κε αλαλέσζεο απηήο θαη 

 β) απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλζηαζε 

  7.2.  Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

       Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη «εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο», ζε πνζνζηφ επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο ζχκβαζεο.Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε 

ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
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       Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

       Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα κελ απαηηνχλ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα 

ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) επξψ. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαηηεί απφ ηνλ αλάδνρν λα θαηαζέζεη 

κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) γηα 

ηηο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο. 

        Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

        Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην 

δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

       Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

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

 

 

8. ΣΗΜΔ 

8.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. 

8.1.1. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

          Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 

          ΗΗ. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

          Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

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

μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.3.   Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν 

γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν 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. 

8.4.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.     

8.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηεο. 

8.6.  Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

          Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο εληφο ηεο άλσ πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά ηνπ 

απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή φπσο απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν. 

4412/2016. 
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8.7. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 

ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

9. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ (άξζξν 58 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 71 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ)) 

          Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα αλαθέξνπλ  ζηελ πξνζθνξά ηνπο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

10. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ    

 

 Πεξίπνπ έμη (6) κήλεο. 

 

11. ΥΡΟΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

A.ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηελ ππεξεζία θ.ι.π. απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

B.ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Με ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά, 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

                                

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή 

 

ΤΜΒΑΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΗΑΣΡΟΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ##  ## 

ΓΑΠΑΝΖ    €  #------- #  ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

ΚΑE 0439 

ΑΓΑ: ΧΕΕ946906Δ-8Ρ6 

Βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο α/α 1199/2021 

 

 

ήκεξα ηελ ................... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθ’ ελφο κελ ν θνο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ “Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ”, νλνκαδφκελνο 

εθεμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε “Φνξέαο”, αθ’ εηέξνπ δε ε εηαηξεία 

…………………………….…… πνπ εδξεχεη ………………… η.θ. ……….. ηει. 

……………… θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ/ ηελ 

………………………………………. βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. …………………………….. 

πξαθηηθνχ, νλνκαδφκελνο-ε εθ’εμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε “Αλάδνρνο”, ζπκθψλεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:   

Με ηελ ππ’ αξηζ. 12/19/14-07-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη ε δηελέξγεηα ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, πηζαλήο δαπάλεο € 28.500,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 35.340,00  ζπκπ. ΦΠΑ (24%), 

ΚΑE 0439 ,CPV 71317210-8 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 36 κε εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ζηηο 31-08-2021. 

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ……………… Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

πλεπεία ηεο απφθαζεο απηήο, ν Φνξέαο αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν θαη ν ηειεπηαίνο 

αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο 

Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.             
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   ΑΡΘΡΟ 1 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο Ηαηξνλνζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ απφ ../../.. 

θαηαθπξσηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο κε αξηζκφ 36 δηαθήξπμεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ         €  #--------- #       ζπκπ. ΦΠΑ 

 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΡΟΝΟ-ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΠΑΡΑΓΟΖ: Ζ  παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη  κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

πξνκεζεπηή ζην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» Θεβψλ & 

Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή, άκεζα απφ ηελ παξαγγειία. 

Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξ. πξση. 12/19/14-07-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΤΡΧΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Σν Ννζνθνκείν γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

κεηά  απφ γλσκνδφηεζε ηνπ  αξκνδίνπ νξγάλνπ ζα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο  

απφ ην Ν.4412/2016 , δειαδή ζχζηαζε, πξφζηηκν, θήξπμε εθπηψηνπ απφ φιε ηε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν αλ δελ θάλεη 

γλσζηά εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία κέζα 

ζε έλα (1) δεθαπελζήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά ηα νπνία αθνινχζεζε αδπλακία γηα 

ηελ νιηθή ε κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 

επηθαιεζζεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΖΡΧΜΖ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη εληφο 60 εκεξψλ, ην 3ν δεθαήκεξν ηνπ κελφο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

εθάζηνηε ηηκνινγίνπ κε επηηαγή (αθνχ πξψηα ζα ππνβιεζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο εξγαζίαο), βάζεη ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, πηζηνπνηεηηθνχ Η.Κ.Α., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

αλππαξμία νθεηιήο ηεο επηρείξεζεο πξνο απηφ, δηαθνξεηηθά ζα απνδίδνληαη απφ ην Γεκφζην 

θαη’ επζείαλ ζην Η.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν1239/82 άξζξν 2ν. Απφ ηελ 

πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηεζεί ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην άξζξν 24 Ν.2198/94, 

θφξνο εηζνδήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

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

ππ’ αξηζ. : ....................................................................... εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

……………...................................................... € # 1.140,00#  πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νινθιεξσηηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

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

«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γηα φζα ξεηά δελ αλαθέξζεθαλ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4412/2016 «Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 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 πξνκεζεπηήο ζηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ 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 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε΄ 

 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε 

δήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-3-

2014 (ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία δειώλεηαη: 

 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ 

νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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                         ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 

Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (L 

3), θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην 

ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. Ζ 

ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 79Α, 

πεξί ππνγξαθήο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο.. 

Γηαηίζεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ  ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο  www.paidon-agiasofia.gr ζε δχν κνξθέο αξρείνπ: Αξρείν PDF  & Αξρείν XML 

(αλαξηάηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή κε ηε 

ρξήζε ηεο λέαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο  Promitheus ESPDint  

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ)). 

 

http://www.paidon-agiasofia.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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