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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

                          ΚΑΣΑΥΧΡΖΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓH 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

   ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ           

ΓΗΟΗΚΖΖ 2εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ           

                ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ             

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» 

ΜΠΟΣΑΖ 51- 18537 ΠΔΗΡΑΗΑ       Αξ. Δηαθήξπμεο: 79/2018 

Σει: 213 2079100                                                                

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ            

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                 

Πιεξ: Κ.Νηξέθεο       

Σει: 210 4520835  

Fax: 210 4528948 

Email: prommet@yahoo.gr                           

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

  ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΟΤ Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ   

  πξνκήζεηαο «ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΗΚΧΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-

ΑΚΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ» γηα έλα έηνο, 

κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

 κε θξηηάξην κφλν ηελ ηηκά» 

Κσδηθφο CPV 39830000-9 
 

Πξνυπνινγηζκφο:   38.200,3 € Ϊλεπ ΦΠΑ 

 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Δ.Α.Ν.Π.ΜΔΣΑΞΑ 

Δέδνο Γηαγσληζκνχ     πλνπηηθφο Δληαίνο Γηαγσληζκφο 

Κξηηάξην Αμηνιφγεζεο Βάζεη ηηκήο 

Κσδηθφο CPV 39830000-9 

Ζκεξνκελέα αλΪξηεζεο ζην ΚΖΜΓΖ 27/12/2018 

Ζκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο 22/01/2019 

Σφπνο  ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο 
Πξνυπνινγηζκφο ΓαπΪλεο 38.200,3 € άλεπ ΦΠΑ (47.367,65 € κε ΦΠΑ) 

Γεέγκαηα 
Απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο (αλαιπηηθά βι. Παξάξηεκα 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ)  
ΓηΪξθεηα Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 120 εκέξεο 

Γεληθνέ Όξνη – Γηθαέσκα πκκεηνράο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

Σηκά – ΠξνζθνξΪ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο 

ζπκκεηνράο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο θαιάο 

εθηΫιεζεο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Πέλαθαο Δηδψλ – ΣερληθΫο 

ΠξνδηαγξαθΫο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

Έληππν «ΣΔΤΓ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Έρνληαο ππφςε: 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α’/ 28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 

άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242 / 11-10-2002) θαη ην αξ. 57 ηνπ λ. 3659/2008 (ΦΔΚ 77 Α/7-5-2008). 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 

81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 

2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

(CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ112/Α΄/2010) πεξί Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/2-3-2011) πεξί Γηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013 (ΦΔΚ 204/η.Α΄/15-9-2011) πεξί χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

- Σν άξζξν 1, ππνπαξάγξαθν Ε.5., εδάθην 4β ηνπ Νφκνπ 4152/2013 ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ. 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η.Α΄/26-3-14) πεξί Γηνηθεηηθψλ απινπζηεχζεσλ-θαηαξγήζεσλ-ζπγρσλεχζεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο. 

- Σν αξ. 47 ηνπ Ν.4272/2014 «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο 

Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ,αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

- Σελ ππ’ αξ. 4658/2016 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2937/Β’/15-9-2016)  έγθξηζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2015. 

- Σν Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

2014/25/ΔΔ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

- Σν ππ’ αξ. 44227/10-10-16 έγγξαθν ηεο 2εο ΤΠΔ δηαβίβαζεο εγγξάθσλ ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ 

δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ2015. 

- Σν ππ’ αξ. 24384/28-11-2016 έγγξαθν ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο 2ε ΤΠΔ γηα ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ. 

- Σελ ππ’ αξ. Τπνπξγηθή Απφθαζε ΔΜΠ.ΔΞ. 116 (ΦΔΚ Β΄ 551/22-2-2017): «Παξνρή θεληξηθψλ θαη επηθνπξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο». 

- Σελ ππ’ αξ. 636 ΦΔΚ Β΄/1-3-17 δηφξζσζε ζθαικάησλ επί ηεο ζρεηηθήο (4) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

- Σελ ππ’ αξ. 12/25-5-2017 (ζέκα 4) απφθαζε Γ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθά θαηαρσξεκέλνπ 

ΠΠΤΤ2015. 

- Σελ ππ’ αξ. 2203/ΦΔΚ Β΄, 1926/2-6-17 Τπνπξγηθή Απφθαζε: «Καζνξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ πιαίζην 

πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο σο ΔΚΑΑ γηα ην δσδεθάκελν πνπ άξρεηαη απφ 1 Ηνπλίνπ 2017 

θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Μαΐνπ 2018 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ γηα ηελ παξνρή ζπγθεληξσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ γηα ην 

δσδεθάκελν πνπ άξρεηαη απφ 1 Ηνπλίνπ 2017 θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Μαΐνπ 2018». 

- Ζ ππ’ αξ. 57654/22-5-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΚΖΜΓ» (ΦΔΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

- Σν ππ’ αξ. 11976/22-6-2017 έγγξαθν ηνπ Tκ. Πξνκεζεηψλ πξνο ΔΠΤ θαη 2ε ΤΠΔ γηα ηελ πνξεία έγθξηζεο ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΤ2015 θαη ηηο ηειηθέο εμνπζηνδνηήζεηο. 

- Σελ ππ’ αξ. 25/10-10-17 ζέκα 18 απφθαζε Γ έγθξηζεο  ζπκπιεξσκαηηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ Γ πεξί  εθ 

λένπ  έγθξηζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ  ΠΠΤΤ 2015 κε επηπιένλ επαχμεζε (6
ε
 ηξνπνπνίεζε). 

- H ππ’ αξ. 4525/15-11-17 Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί παξάηαζεο ηεο πξνθήξπμεο ησλ Γηαγσληζκψλ πνπ εθθξεκνχλ απφ ηα 

ΠΠΤΦΤ 2014 θαη 2015 έσο θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018.  

- Σν ππ’ αξ. 4596/24-1-2018 έγγξαθν ηεο 2εο ΤΠΔ έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ΠΠΤΦΤ 2015 ηνπ ΔΑΝΠ «Μεηαμά». 

- Ζ ππ’ αξ. 7/9-3-2018 (ζέκα 6) απφθαζε ΔΚΑΠΤ έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ΠΠΤΦΤ 2015 ηνπ ΔΑΝΠ «Μεηαμά». 

- Σε κε αξ. πξση. 21388/15-10-2018 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Δ.Α.Ν.Π. Μεηαμά γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο χληαμεο 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα “ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –

ΥΑΡΣΗΚΧΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-ΑΚΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ”. (ΑΓΑ: 6ΜΕ4690ΧΕ-2Κ4). 
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- Σελ ππ’ αξ. 35/20-12-18 (ζέκα 22) Απφθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε Α.Γ. 79/18 γηα 

ηελ πξνκήζεηα «ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΗΚΧΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-ΑΚΚΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ» γηα έλα έηνο (CPV: 39830000-9) θαη ηνλ θαζνξηζκφ απαίηεζεο εγγπεηηθψλ. 

- Σελ ππ’ αξ. 28/11-1018 (ζέκα 12), απφθαζε Γ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ζηελ νπνία ζα θαηαηίζεληαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα 

(θπιιάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο). 

- Σε κε αξ. πξση. 27567/24-12-2018 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Δ.Α.Ν.Π. Μεηαμά γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα « ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΗΚΧΝ-

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-ΑΚΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ» γηα έλα έηνο. (ΑΓΑ: Χ4ΗΑ4690ΧΕ-ΜΣ3). 

- Σε κε αξ. 3414/21−12−2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΧΘΖΛ4690ΧΕ-Β0Λ). 

- Σνλ αξ. 18REQ004258387 Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο. 

- Σνλ αξ. 18REQ004258438 Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο. 

 

 

Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο, πξνκήζεηαο “ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΗΚΧΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-

ΑΚΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ” γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 38.200,3 € Ϊλεπ 

ΦΠΑ κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα παξαηείλεη ρξνληθά ηηο ζπκβάζεηο φρη πέξαλ ηνπ έηνπο κε ζπλαίλεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί λέεο ζπκβάζεηο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί φιεο νη 

ζπκβαζηνπνηεκέλεο πνζφηεηεο. Ζ ελ ιφγσ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο παξάηαζεο ζα δηαθνπεί κε ηελ αλάδεημε λένπ 

πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ λέσλ εληαίσλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ή θαη ζε επίπεδν Ννζνθνκείνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Σκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Α.Ν.Π., ΜΔΣΑΞΑ χζηεξα απφ πξνζεζκία 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο  www.metaxa-hospital.gr, ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γηαχγεηαο θαζψο θαη ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ ΚΖΜΓΖ.  

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Σκάκα Γξακκαηεέαο  

(Πξσηφθνιιν) ζην 

Ηζφγεην ηνπ Ννζνθνκεένπ 

Έσο θαη ΓεπηΫξα 

21/01/2019  ζηηο 14:00 

 ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

Σκάκα Πξνκεζεηψλ 1
νο

 

φξνθνο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ 

Σξέηε 

22/01/2019 

ζηηο 10:00π.κ. 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ 

ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 27567/24-12-2018 απφθαζε Γηνηθεηή (ΑΓΑ: 

Χ4ΗΑ4690ΧΕ-ΜΣ3). 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί: 

α) ζηε Γηαχγεηα  

β) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr, 

γ) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ www.metaxa-hospital.gr 

  

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: 

 ηνπο φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ Α – Σ. 

 ην λ. 4412/16. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.metaxa-hospital.gr/
ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Δπηζπλάπηνληαη:  

I. Σν παξάξηεκα Α: Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

II. Σν παξάξηεκα  Β:  Σηκή – Πξνζθνξά  

III. Σν παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο 

IV. Σν παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο  

V. Σν παξάξηεκα Δ: Πίλαθαο Δηδψλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

VI. Σν παξάξηεκα Σ: Έληππν «ΣΔΤΓ» 

 

Σα παξαξηήκαηα  απνηεινχλ  αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ ήκηζπ ηεο πξνζεζκίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ ηειηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ άξζξσλ 60 θαη 121 παξ. γ 

ηνπ λ. 4412/16). 

 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

 

Καλέλαο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210 4520 835. 

                                                                                                               

 

 

 

 
 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΔΑΝΠ ΜΔΣΑΞΑ 

               

      

 

 

 

                                     ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΨΜΖ 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1. Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο εληχπσο κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα,  πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζην Πξσηφθνιιν ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα,   

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2γ ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, επηηξέπεηαη απφ 

ηνλ δηθεγφξν: «γ) Η κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ειιεληθψλ 

εγγξάθσλ ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρχ έλαληη νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο 

Αξρήο, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη 

φηη έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.» 

πλεπψο ζην ηέινο ηνπ ππνβαιινκέλνπ ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ην 

παξαθάησ θείκελν ηχπνπ: «Αθξηβήο κεηάθξαζε από ηελ ……………….., ηνπ εγγξάθνπ ηνπ νπνίνπ λνκίκωο 

επηθπξωκέλν αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. Εθδίδω ηελ κεηάθξαζε απηή ζύκθωλα κε ην άξζξν 36 

παξ. 2γ ηνπ Κώδηθα πεξί Δηθεγόξωλ βεβαηώλνληαο ζπγρξόλωο όηη έρω επαξθή γλώζε ηεο γιώζζαο από θαη 

πξνο ηελ νπνία κεηαθξάδω. Η ωο άλω κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρύ έλαληη νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθή ή άιιεο 

αξρήο ζύκθωλα κε ην πξναλαθεξόκελν άξζξν. 

Σόπνο-εκεξνκελία 
ν/ε δηθεγόξνο πνπ κεηαθξάδεη θαη βεβαηώλεη» ή αληίζηνηρν. 

  

1.2. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν-αληίγξαθν) θαη 

νξίδνληαη σο εμήο:   

(α)  έλαο  (ππν)θάθεινο  κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά πξνζθνξΪ» θαη  

(β)  έλαο  (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ».   

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε απηά ηελ πεξέπησζε ν ππνςάθηνο ζα πξΫπεη ζε ζρεηηθά 

δάισζά ηνπ λα αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο λνκνζεηηθΫο ά θαλνληζηηθΫο δηαηΪμεηο ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο 

πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

εκεηψλεηαη φηη ηφζν ε ηερληθή φζν θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη θαη ζε ειεθηξνληθή 

επεμεξγάζηκε κνξθή. 

 

1.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθά πξνζθνξΪ» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο 

πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

 

1.2.1.1. ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην 

Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/16, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο.   

Οδεγίεο πεξί ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ Δληαίνπ Δληχπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ππ’ αξ. 

158/2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΦΔΚ Β 3698/16-11-16. 

 

ηα πιαίζηα θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε φιν ην Γεκφζην Σνκέα φπσο πξνβιέπεη ν N. 4250/2014 

ΦΔΚ Α΄ 74 ηα θάζε είδνπο έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην κε Αξ. Πξση.: ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 

ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ. 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη εθ 

παξαδξνκήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Σν Ννζνθνκείν ζα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επί ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ φρη κφλν ζα 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά ζα αλαθαιείηαη ακέζσο θαη ε 

δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

α. α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

Α. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ζε κέξνο απηνχ ε εγγχεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν 

πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα  πιηθά 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ ηξηΪληα (30) 

εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο.  

Β. πκπιεξσκέλν έληππν «Σ.Δ.Τ.Γ»   

Γ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.  1599/1986 (Α' 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα 

δειψλεηαη φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

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

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ δεηνχκελε ππεξεζία. 

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

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

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

7.  Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/16 ή λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 

έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε 

απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ. 

Γ. Αληίγξαθν δειηίνπ απνζηνιήο δεηγκάησλ, εθφζνλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπο απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Δ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα 

(ELOT ή ηζνδχλακα απηψλ θιπ) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εηδψλ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο  

Σ. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

• Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία, φπνπ λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε 

γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ην νπνίν ζα είλαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε. 

• Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηα κέιε ηνπ Γ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ζηελ 

νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο θαηαρψξεζεο ζηελ νπνία 

λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γ θαη ηε λέα εθπξνζψπεζε.  

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

•  Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, 

παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε. 
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• Σειεπηαίν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο 

•  Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρεη γίλεη αιιαγή ζην πξφζσπν ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ψλ, βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο 

θαηαρψξεζεο, φπνπ λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε ε λέα εθπξνζψπεζε 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: 

•  Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014. • Πηζηνπνηεηηθφ απφ Αξκφδηα Αξρή πεξί ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ 

• Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο ΑΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα  έγγξαθα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή 

ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηΪ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

πξνκεζεπηά απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο 

θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα 

κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 

δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο , απηφ κπνξεί 

λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ 

ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

Δ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

  

1.2.1.2. Σερληθά πξνζθνξΪ 

ηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ηα θάησζη: 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη, κε πνηλά απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα επηζπλάςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη: 

- πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ), θαζψο θαη ηνπο  

- αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ΔΚΑΠΣΤ αλά πξνζθεξφκελν είδνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά πξνκεζεπηή πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, ην 

νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή, 

έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, 

εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην έξγν, πξντφλ ή 

ππεξεζία, γηα ην νπνίν δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο 

επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε (ηερληθφο θάθεινο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε 

δνθηκψλ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά ελδεδεηγκέλν κέζν). 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ 

ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην 

ζπζηαζείζαο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία. 

Ζ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ 

κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο 

ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά 

θαηαβνιήο ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

 

Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα/επάξθεηα (βι. θαη άξζξν 56 ηνπ λ. 4412/16). 

1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

πνπ πξνζθέξνπλ. 

2. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρεη ε αλσηΫξσ δάισζε, ζα απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε. 

3. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δε ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε 

δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη αληίζηνηρε ελππφγξαθε  βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 

 ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

4. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.   

5. Σα θαηαηηζέκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus) ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθά ά αγγιηθά γιψζζα. Ννκέκσο κεηαθξαζκΫλα θαη επηθπξσκΫλα ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα θαηαηέζεληαη κφλν νη νδεγέεο ρξάζεηο.  

 

ΠξνζθνξΫο πνπ δελ εέλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπΪλσ νξηδφκελα απνξξέπηνληαη.  

 

Σνλέδεηαη φηη νη ΣερληθΫο ΠξνζθνξΫο δελ πξΫπεη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, λα Ϋρνπλ θακέα Ϊκεζε ά Ϋκκεζε 

αλαθνξΪ ζηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ Πξνζθνξψλ 

  

1.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ» 

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

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ηνλ ηξφπν θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Β΄:ΣΗΜΖ-ΠΡΟΦΟΡΑ. 

  

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηεο 

θχζεο πξνζθνξέο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο εέηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ εέηε γηα νξηζκΫλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα εέδε, ζην 

ζχλνιν φκσο ηεο θαη’ εέδνπο πξνθεξπρζεέζαο πνζφηεηαο θαη ζε θακέα πεξέπησζε γηα κΫξνο κφλν ηεο θαη’ 

εέδνπο δεηνχκελεο πνζφηεηαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ή αιιηψο ηέζζεξηο (4) κήλεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξφκελνπ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (παξ. 4, άξζξν 97 ηνπ λ. 4412/16), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

δηαθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη 

φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ  απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 22/01/2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00 π.κ. κέζσ ησλ αξκφδησλ   

νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε φισλ ησλ (ππφ)θαθέισλ: «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ   

Μεηά  απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ    

νξγάλσλ  ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο.   

Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ηζφηηκεο ά ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ.  

4. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.  

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

6. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.  

7. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

8. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθάζηνηε αλαξηεζείζα ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ κηα εκέξα πξηλ ηε 

δηελέξγεηα/απνζθξάγηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9. Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 

αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  
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10. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο νιφθιεξεο ή κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο. 

ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο κέρξη πνζνζηνχ: 

 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001,00 € θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο, κέρξη πνζνζηνχ 50%, κεηά απφ έγγξαθε απνδνρή ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο, θάησ ηνπ σο άλσ θαζνξηδφκελνπ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα καηαηψζεη θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ, κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ρσξέο θακέα απαέηεζε ά δηθαέσκα 

νηνπδάπνηε εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106 

ηνπ λ. 4412/16 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 Γηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ, είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία επξφθεηην απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. 

 Όηαλ ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε 

παξαζηαηηθά. 

 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/16, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ 

απηέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/16, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη   

ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο θάησζη παξαγξάθνπο.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/16: 

α) 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 νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θΫξεη θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο, νη 

ζπκκεηΫρνληεο ζα πξΫπεη λα επηζπλΪπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρεέν ζε κνξθά pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο. 
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

β1) γηα ηελ παξάγξαθν 2 πεξηπηψζεηο α θαη β ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/16 θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ: 

-  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο, 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο (π.ρ. αζθαιηζηηθή θαη 

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) 

β2) γηα ηελ παξάγξαθν 4 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/16 θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ: 

- ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

πηζηνπνηεηηθά απφ ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο 

 

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

2. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηνχ ή 

ζπλεθθαζαξηζηνχ 

3. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πεξί ιχζεο ηεο εηαηξείαο 

4. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο 

  

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 παξάγξαθν 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, 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 παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

73. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) 

ηνπ άξζξνπ 81. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2, πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηνπο 

Έιιελεο ή αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο 

γηα ηνπο αιινδαπνχο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη Πξάμεηο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ππαγσγήο ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 

73 Ν. 4412/2016, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 80 παξάγξαθνο 2, ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

έλνξθε βεβαίσζε. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, 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 παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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73. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) 

ηνπ άξζξνπ 81. 

 δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/16 (εγγξαθή ζε επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα), νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/16, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 

ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ 

επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ε) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 

ηνπ λ. 4412/16. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε ηνπο 

ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α ' 188).   

 

   

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 513/1997 (Α΄ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

2. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε παξερφκελε 

εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ επέ 30 εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 2% εθηφο Φ.Π.Α. 

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

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν πξνζθέξσλ  δε  ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ζε κέξνο απηνχ, ην χςνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζα αλέξρεηαη ζην 2% ηεο επηκέξνπο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εθηφο 

ΦΠΑ ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, 

θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 

ηνπ λ. 4129/2013 (A΄ 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

Πξνζθνξά κε ζχκθσλε κε απηά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 5% ηεο ζπλνιηθάο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α. (αθφκα θαη ζηηο ζπκβΪζεηο θΪησ ησλ 20.000 € Ϊλεπ ΦΠΑ) 

θαη ζα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηήο, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δε ζα είλαη 

κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο. 

5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. 

6. Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. 

7.  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζήο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή 

θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ 

πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.  

8. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην 

νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 

9. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

10. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξνβεέ 

ζε δηαζηαχξσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνράο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΠξνζθνξΪ ηεο νπνέαο ε εγγπεηηθά ζπκκεηνράο ππνιεέπεηαη θαη ζην ειΪρηζην απφ ην σο Ϊλσ απαηηνχκελν 

πνζνζηφ δελ γέλεηαη δεθηά. 

ηηο παξαπάλσ εγγπήζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απαξαηηάησο θαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηα εμήο 

(βι. ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα): 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΝΣΑΔΗ (Ϊξζξν 127 ηνπ Ν4412/2016) 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε 

πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 

άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 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 κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν. 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Β΄ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΗΜΖ – ΠΡΟΦΟΡΑ  

1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα είδνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ € ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ηπρφλ ππΫξ ηξέησλ 

θξαηάζεσλ, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. 

2. Οη ηηκέο ζα αλαθέξνληαη ηφζν γηα θάζε είδνο ρσξηζηά φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ, ζηελ ειάρηζηε 

κνλάδα κέηξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα δεηνπκέλσλ Δηδψλ θαη ζηε ζηήιε κνλάδα κέηξεζεο, κε ζαθή 

αλαθνξά ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ είδνπο. 

3. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 

4052/2012 άξζξν 14). 

4. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

5. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν έσο θαη ηέζζεξα δεθαδηθά ςεθία, ιφγσ ηνπ 

ππάξρνληνο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο ηηκνινγίσλ.    

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

7. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δε δηθαηνχληαη, θαηά ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

8. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

πξνκεζεπηή έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 88 παξάγξαθν 1 ηνπ λ. 4412/16. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

9. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

10. 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. 

 

ΠξνθεηκΫλνπ λα γέλεη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηΫο ηνπ Παξαηεξεηεξένπ, ζα πξΫπεη νη 

εηαηξεέεο ζηελ νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ λα αλαγξΪθνπλ, εθηφο απφ ηελ ηηκά ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, 

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκά κε ηα νπνέα απηφ Ϋρεη θαηαρσξεζεέ ζην παξαηεξεηάξην ηηκψλ. ηελ πεξέπησζε πνπ 

ην πξνζθεξφκελν εέδνο δελ εληΪζζεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηηκψλ απηφ ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ξεηΪ ζηελ 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ  

Απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ, ηα νπνία ζα απνζηαινχλ ζε μερσξηζηφ θάθειν απφ ηνλ θάθειν ηεο  ηερληθήο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλεο αηνκηθέο αλά είδνο ζπζθεπαζίεο 

Κάζε δείγκα, εθφζνλ δεηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε (βι. ζει. 1), πξέπεη λα είλαη ζε πνζφηεηα ή κέγεζνο 

απνιχησο επαξθέο γηα ηε ζρεηηθή κεραληθή, ρεκηθή ή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή πξαθηηθή δνθηκαζία θαηά ηα ινηπά 

ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 214 ηνπ λ. 4412/16. 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο δεηγκάησλ γηα κεραληθή θαη ρεκηθή εμέηαζε ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα είδε πνπ ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν κεηά ηε 

ζρεηηθή θαηαθχξσζε.  

Σα δείγκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ απηνθφιιεην ζήκα, κε ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη ν αχμσλ 

αξηζκφο ηνπ είδνπο (βι. Πίλαθα Εεηνπκέλσλ Δηδψλ Γηαθήξπμεο – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄), ν θσδηθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ν θσδηθφο ηνπ είδνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Πξνκεζεπηή. Σα είδε γηα ηα νπνία 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζε Σερληθά Φπιιάδηα, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ δείγκαηνο, δε ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

Ζ κε πξνζήθνπζα θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεηγκάησλ, καδί κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, απνηειεί ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Δμαίξεζε ζα απνηειέζνπλ δείγκαηα, ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ή ηεο αμίαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ζηαινχλ. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ ζρεηηθφ έγγξαθν, αηηηνινγψληαο ηελ αδπλακία 

ππνβνιήο. 
 

Σπρφλ πξνζθνκηδφκελα, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, δείγκαηα, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ 

γίλνληαη δεθηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

θαηαθχξσζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή, κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ απνζέκαηα, κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Tν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη 

ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαη φρη πέξαλ ηνπ έηνπο. 

 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο  

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/16,  

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 

πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 

   

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ: 

- Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

- Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά ή πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

- Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνχκελα επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

- Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ δηελεξγεζεί 

εληαίνο δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε επίπεδν θνξέα, θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηήζεη ηνλ πξνκεζεπηή δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΤΜΒΑΖ 

 

Α. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 

74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75, 76 θαη 77. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ Γηαγσληζκψλ. 

Β1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 επφκελα. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή 

γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02



EANΠ “ΜΕΣΑΞΑ”: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                           17                                                      ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                                                         ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΕΣΙΑΗ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ-ΑΚΚΩΝ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

Β2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

Β3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη 

φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ 

ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 

4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Β4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Β5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 

ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 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 

δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΓΟΖ- ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεη ηκεκαηηθΪ, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γειηίν Παξαγγειίαο) θαη  

ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ είδνπο θαη κε ζαθή αλαθνξά ηνπ Αξηζκνχ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γέζκεπζεο έθαζηεο παξαγγειίαο, εληφο 5 (πέληε) εκεξψλ, εθηφο αλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο (πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή) πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη απηφ ζπκπεξηιεθζεί ζηε 

ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί, ζηηο Απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνχησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ζηελ Τπεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 

πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο.  

Ζ παξαιαβή γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη φρη πέξαλ ηηο 14:00.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη 

πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. 

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη: 

α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε 

β. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή) 

γ. Με πξαθηηθή δνθηκαζία (ζρεηηθά κε ηε ρξέσζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζία βι. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΔΗΓΜΑΣΑ) 

δ. Με φινπο ή φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα είδνο. 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπο απφ ηνλ θνξέα. 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Απνζήθεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ νη εθάζηνηε ζπζθεπαζίεο λα αλαγξάθνπλ ζηνηρεία, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ θάησζη Πίλαθα 1, 

ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα ηαπηνπνηνχληαη άκεζα ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαη ηεο παξηίδαο ζηελ νπνία αλήθεη.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

α) Πιεξνθνξέεο 

Ηρλειαζηκφηεηαο:                                       
 

- εκεξνκελία ιήμεο                                                           

- εκεξνκελία παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο 

- θσδηθνί παξαγσγήο / βάξδηαο 

- αξηζκνί παξηίδαο (Lots) 

- βάξνο 

- CE* 

- πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

...θηι. 

 (β) Πιεξνθνξέεο Γηαθέλεζεο:  

 

- επσλπκία θαηαζθεπαζηή 

- επσλπκία απνζηνιέα 

- εκεξνκελία απνζηνιήο  

- πνζφηεηεο 

- πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ 

- Κσδηθφο εκπνξίνπ  

- αξηζκφο ηηκνινγίνπ  

....θηι. 

 

Πεγή: 

http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.ht

ml 

πκπιήξσζε απφ ην Ννζνθνκείν 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206-215 ηνπ λ. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ  

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, 

γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: 

αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη  

ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

πεξίπησζε γ ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα 

πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε 

θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, 

πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή 

φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαη δχλαηαη λα επηβάιιεη ζρεηηθέο θπξψζεηο, αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη απαηηεζεί εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
 

http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηά θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ Τπεξεζία 

ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλψηεξε βία θαη ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

8.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην 

Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

8.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά 

ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε 

ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

8.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

8.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

8.4.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

8.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ 

πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο.  

8.5. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εμήληα (60) εκέξεο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 

29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξάγξαθν  Ε΄ «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗΝ 

ΟΓΗΓΙΑ 2011/7 ΣΗ 16εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ», ηνπ Ν. 4152/13 (ΦΔΚ – 107 Α/9-5-2013) «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»,   θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα 

γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

8.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζεσξεκέλνπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε 

ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

8.7. πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Η. Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% 

ΗΗ. ΤπΫξ Γεκνζένπ 0,02%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

ΗΗΗ. ΤπΫξ ΔΑΑΓΖΤ 0,06% 

IV.ΤπΫξ ΑΔΠΠ 0,06%  

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02



EANΠ “ΜΕΣΑΞΑ”: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                           20                                                      ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                                                         ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΕΣΙΑΗ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ-ΑΚΚΩΝ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

V. Υαξηφζεκν ΔΑΑΓΖΤ 3% επί ΔΑΑΓΖΤ 

VI.ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ΥΑΡΣ. ΔΑΑΓΖΤ 

VII.Φφξνο Πξνκεζεπηψλ: 
 

 ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ                               1% 

 ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ                                        8% 

 ΓΗΑ ΛΟΗΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 

 

8.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.  

8.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

8.10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

8.11. ηα εθδηδφκελα πιένλ ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή  ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνκάζεηεο εζσηεξηθνχ, είλαη: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, 

απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208-214. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

8.12. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

8.13 ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επί πιένλ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, δελ απαηηείηαη ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

8.14. Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΔΠΑ, ηνπ ΔΟΥ ή άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119, εθδίδνληαη απφ ην 

φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάζεζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  

 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ 

επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Πξνκεζεπηήο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο 

πεξηνξηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε παξφκνηα έξγα 

πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

H Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ 

έπ’ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ  

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή 

δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ 

νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Σν λνζνθνκείν αλαιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ  

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί 

ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα 

κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

 

 

Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ψξα 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210-4520835. 
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)............................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
2
) ......................................... 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………
4
 ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..
5 
 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .....................................................
6
 ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / 

Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α 

ηκήκα/ηα ...............
7 
 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ 

νπ ε εγγχεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 

....................εκέξεο 
8
 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 
9. 

 

ή 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο 

Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο 

ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
10

.  
 

 

 

                                            
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16). 
4
   ν.π. ππνζ. 3. 

5
  πκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

6
  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ /  ππεξεζηψλ, θιπ ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16.  

7
 Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
8
  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9
  ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο 

απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16).  
10

  Άξζξν 72 ηνπ  λ. 4412/16. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)
2
................................ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..
4
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..
5
/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
6 

........................... 

ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, 

ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο
7 

απφ ηελ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
8
) 

ή  

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο 

απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, 

δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
9
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
3  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
4  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
5  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
6  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16. 
7  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
8  χκθσλα κε ην λ. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο 
εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.  
9  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ-ΔΣΗΑΖ Μ.Υ.- ΥΑΡΣΗΚΧΝ- 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ 

 

Α/Α 1. ΒΔΝΣΟΤΕΔ ΣΟΤΑΛΔΣΑ (ΓΑΚΑΘ004) 
• Ζ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηζρχεη σο πξνδηαγξαθή. 

Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 28.2.3 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 2. ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ΚΑΗ ΘΖΚΖ ΚΛΔΗΣΟΤ  ΣΤΠΟΤ (ΓΑΚΑΘ029) 
• Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνιχκαλζε κε ρεκηθά κέζα 

• Να θέξνληαη ην θαζέλα ζε αηνκηθή ζήθε (πηγθάι) θιεηζηή 

• Σν βνπξηζάθη λα θξέκεηαη απφ ην θαπάθη ηεο ζήθεο θαη ε ζήθε λα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα 

απνιπκαίλεηαη εχθνια. 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 3. ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ ΝΑΩΛΟΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΤΡΜΑ.(ΓΑΚΑΘ0Β13) 
• Να είλαη δηπιήο φςεο, κε ηε κία επηθάλεηα ιεία, αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξίςηκν 

επαίζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ άιιε κε θίκπξα γηα κεραληθή δξάζε θαη δπλαηφ ηξίςηκν. 

• Ζ αθξψδεο επηθάλεηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ λαυινλ πνπ δελ ραξάδεη, ελψ ε πιεπξά κε ηε 

θίκπξα λα είλαη αλζεθηηθή θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ επηθάιπςε ακκνράιηθνπ θαη εηδηθήο ξεηίλεο πνπ δελ 

ζθνπξηάδεη ζρίδεηαη θαη επηηξέπεη ηελ απνθφιιεζε ξχπσλ απφ ζθιεξέο επηθάλεηεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 4. ΚΑΠΑΚΗΑ, 240 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ, ΓΗΑΦΑΝΖ, ΠΛΑΣΗΚΑ.(ΓΑΚΟΤ001) 
• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο 

θαηαζθεπήο, ψζηε, ππφ ηηο θαλνληθέο θαη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, λα κε 

κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζε πνζφηεηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

αλζξψπηλε πγεία θαη λα επηθέξεη απαξάδεθηε κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ ή αιινίσζε ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο. 

• Καηά ηε δηάζεζή ηνπο ζην εκπφξην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπνπ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη φξνη, απφ ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε 

δηεχζπλζε ή ηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη είηε απφ ηελ έλδεημε «θαηάιιειν γηα ηξφθηκα», είηε απφ ην 

εηδηθφ ζήκα γηα ηα ηξφθηκα. 

• Οη παξαπάλσ ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν είηε 

πάλσ ζηα πιηθά θαη αληηθείκελα, είηε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. 

• Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001: 2000 ή ηζνδχλακν. 

• Να απνηεινχληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ γπαιηζηεξφ, δηαθαλέο, πιαζηηθφ πιηθφ(φρη καη), ρσξίο πξνζκίμεηο 

μέλσλ ζσκάησλ. 

• Να ππάξρεη απφιπηε εθαξκνγή κε ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ θεζέ ησλ 240 γξακκαξίσλ. 

• Να αληέρνπλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ (δεζηφ – θξχν). 

• Να κελ ζπάλε κε θίλδπλν λα βξεζνχλ ηκήκαηά ηνπο ζην θαγεηφ. 

• Να είλαη αζθαιψο ζπζθεπαζκέλα ζε δηάθαλε ζπζθεπαζία, θαζαξά θαη έηνηκα πξνο ρξήζε. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 5. ΚΔΔΓΔ 240 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ (ΓΑΚΟΤ002) 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 6. ΚΑΠΑΚΗΑ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑΦΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΑ (ΓΑΚΟΤ012) 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Α/Α 7. ΚΔΔΓΔ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ (ΓΑΚΟΤ013)  
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 8. ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΑΚΟΤ004) 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4, κε ηελ επηζήκαλζε ηα είδε λα είλαη καη θαη φρη δηαθαλή. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

  

Α/Α 9. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 24Υ20Υ7. 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ. 

Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

 

Α/Α 10. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 24Υ20Υ7 ΚΑΗ  ΓΤΟ ΥΧΡΗΜΑΣΑ 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ. 

 Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

 

Α/Α 11. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ  24Υ20Υ7 ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΥΧΡΗΜΑΣΑ 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ. 

 Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

 

Α/Α 12. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ   

ΚΑΠΑΚΗ  18Υ 5-6 εθ. Ύςνο. 
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ. 

 Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

 

Α/Α 13. ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΑΚΟΤ005) 
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 14. ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΑΚΟΤ0Β5) 
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 15. ΚΟΤΒΔΡ (ΜΑΥΑΗΡΗ- ΠΖΡΟΤΝΗ-ΚΟΤΣΑΛΗ-ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ) 
εη κηαο ρξήζεσο ζπζθεπαζκέλα ζε ζεινθάλ θιεηζηά. 

• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8 

 

Α/Α 16.ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 250ml (ΓΑΚΟΤ006) 
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8. 

Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 10.4.1 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 17. ΠΟΣΖΡΗΑ ΥΑΡΣΗΝΑ ΜΔΓΑΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 
Γηπινχ ηνηρψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 200-250ml, ρξψκαηνο ιεπθνχ ή κπεδ. 

 Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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Α/Α 18. ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 130ml (ΓΑΚΟΤ007) 

• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8. 

Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 10.4.1 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 19. ΛΑΓΟΚΟΛΛΔ 70Υ100 (ΓΑΚΟΤ0Α8) 

• Να  δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα επαθή κε ηξφθηκα 

• Να κε δηαπνηίδνληαη εχθνια απφ ειαηψδε ή άιια πγξά 

• Να αληέρνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο(λα κελ θαίγνληαη). 

Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 28.2.1 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 20. ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 100 Μ (ΓΑΚΟΤ011) 
Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα επαθή κε ηξφθηκα 

• Να δηαηίζεληαη ζε ξνιφ, δηαζηάζεσλ 40 εθ (±10%) Υ 100 κέηξσλ 

• Να είλαη πςειήο αληνρήο θαηάιιεια γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε 

• Να είλαη αλζεθηηθά, λα κελ θνιιάλε ζηα ηξφθηκα, λα κελ θφβνληαη πνιχ εχθνια θαη ε   ζπζθεπαζία 

ηνπο λα δηεπθνιχλεη ην θφςηκφ ηνπο. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 21. ΑΠΟΤΝΗ ΠΡΑΗΝΟ Δ ΠΛΑΚΔ (ΓΑΑΠΡ005) 
• Να πξνζθέξνληαη ζε πιάθεο ησλ 100 γξακκαξίσλ έσο 125 γξακκαξίσλ 

* Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 28.2.49 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ. Χζηφζν ιφγσ ηεο 

ζπζθεπαζίαο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πξνκήζεηα ζην Ννζνθνκείν, πξνκήζεηα αλά θηιφ, ζα πξέπεη λα 

γίλεη ε αληίζηνηρε αλαγσγή ηεο ηηκήο 

 

Α/Α 22. ΜΔΜΒΡΑΝΔ(ΔΛΟΦΑΝ) Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 250κ.Υ45 εθ. (ΓΑΚΟΤΑ14) 

• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27. 

• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο 

θαηαζθεπήο, ψζηε, ππφ ηηο θαλνληθέο θαη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, λα κε 

κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζε πνζφηεηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

αλζξψπηλε πγεία θαη λα επηθέξεη απαξάδεθηε κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ ή αιινίσζε ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο. 

• Καηά ηε δηάζεζή ηνπο ζην εκπφξην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπνπ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη φξνη, απφ ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε 

δηεχζπλζε ή ηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη είηε απφ ηελ έλδεημε «θαηάιιειν γηα ηξφθηκα», είηε απφ ην 

εηδηθφ ζήκα γηα ηα ηξφθηκα. 

• Οη παξαπάλσ ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν είηε 

πάλσ ζηα πιηθά θαη αληηθείκελα, είηε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. 

• Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001: 2000 ή ηζνδχλακν. 

• Να απνηεινχληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ γπαιηζηεξφ, δηαθαλέο, πιαζηηθφ πιηθφ(φρη καη), ρσξίο πξνζκίμεηο 

μέλσλ ζσκάησλ. 

• Να δηαηίζεηαη ζε ξνιφ δηαζηάζεσλ 45 εθ (±10%) Υ 250 κέηξσλ. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 23. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ ΤΚΔΤΗΑ ΠΑΚΔΣΟΤ 100 ΦΤΛΛΧΝ(ΓΑΥΑΡ002) 
• Να είλαη κεγέζνπο 30 εθ. Υ 30 εθ. (±10%) θαη βάξνπο 160gr (±10%), ιεπθέο, καιαθέο θαη 

απνξξνθεηηθέο κε 

κέγηζην ρξφλν απνξξνθεηηθφηεηαο 15 δεπηεξνιέπησλ. 

Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ 

 

Α/Α 24. ΑΚΟΤΛΔ ΣΤΠΟΤ POLYBAG (ΓΑΑΚ015) 

• Γηαζηάζεηο 17-20 cm X 27-30 cm 

• Πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην ΗΗ, άξζξα 21, 26,θαη 27, πνπ 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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αθνξνχλ ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

• Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαηαζθεπήο, ψζηε ππφ ηηο θαλνληθέο θαη 

πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, λα κε κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζε 

πνζφηεηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη λα επηθέξεη απαξάδεθηε 

κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ ή αιινίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο. 

• Καηά ηε δηάζεζε ηνπο ζην εκπφξην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπνπ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη φξνη, απφ ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε 

δηεχζπλζε ή ηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη είηε απφ ηελ έλδεημε «θαηάιιειν γηα ηξφθηκα», είηε απφ ην 

εηδηθφ ζήκα γηα ηα ηξφθηκα. 

• Οη παξαπάλσ ελδείμεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν 

είηε πάλσ ζηα πιηθά θαη αληηθείκελα, είηε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. 

• Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2000 ή ηζνδχλακν. 

Να απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ πιηθφ ρσξίο πξνζκίμεηο μέλσλ ζσκάησλ. 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ  - ΥΑΡΣΗΚΑ 
 

Όια ηα πξντφληα λα εέλαη επψλπκα, απφ δηαπηζηεπκΫλεο εηαηξεέεο θαη φρη αγλψζηνπ – αλψλπκνπ  

θαηαζθεπαζηά. 

Να πξνζθνκηζηεέ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα δεέγκα αλΪ εέδνο. 

Σν λνζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηελ αιιαγά ηνπ πξντφληνο, εΪλ απηφ δελ πιεξεέ ηηο 

πξνδηαγξαθΫο θαη δελ ηθαλνπνηεέ ηηο αλΪγθεο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξέδεηαη, αθφκα θαη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Α/Α 25. ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 20 ΚΗΛΧΝ  

(ΓΑΑΠΡ008) 

1. Να εέλαη θνθθψδεο – πξντφλ πχξγνπ μεξΪλζεσο – νκνηφκνξθεο εκθΪληζεο. 
2. Να έρεη νκνηφκνξθε εκθάληζε, ρσξίο ζπζζσκαηψζεηο πνπ δελ ζξαχνληαη κε ην ρέξη. 

3. Οη θφθθνη λα δηαιχνληαη εχθνια ζην λεξφ θαη λα κελ ζπζζσκαηψλνληαη θαηά ηε ξνή χδαηνο κέζσ ηεο 

εηδηθήο 

ζέζεσο ηνπ απνξξππαληηθνχ ζην πιπληήξην. 

4. Να πεξηέρεη TAED γηα λα δίλεη απνηειέζκαηα ιεχθαλζεο απφ ηνπο 40°C. 

5. Να πεξηέρεη έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξχπσλ φπσο ην αίκα. 

6. Να πεξηέρεη ιεπθαληηθνχο παξάγνληεο κε βάζε ην ελεξγφ φμπγφλν θαη νπηηθνχο ππεξιεπθαληέο. 

7. Να πεξηέρεη πξφζζεηα πξνζηαζίαο κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ (π.ρ. πδξχαινο λαηξίνπ). 

8. Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ δεζκεχνπλ ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ, γηα ηέιεηα απνηειέζκαηα αθφκε θαη 

ζε ζθιεξφ 

λεξφ. 

9. Να κελ είλαη επηβιαβέο ζηα πθάζκαηα θαη ζηηο κεραλέο πιχζεο. 

10.Να είλαη θαηάιιειν γηα φια ηα πιπληήξηα. 

11.Να είλαη ρακεινχ αθξηζκνχ. 

12. Να είλαη ειαθξά αξσκαηηζκέλν. 

13.Να είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Μεηξψν Απνξξππαληηθψλ ηνπ ΓΥΚ. 

14.Να κελ επηζεκαίλεηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ. 

15.Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθή ζπζθεπαζία. 

16.Πέλαθαο ζπζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ απνξξππαληηθάο ζθφλεο πιπληεξένπ ξνχρσλ 
χλνιν ελεξγψλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ (αληνληθψλ, κε ηνληθψλ )…… min 11% 

απνχλη ………..…………………………………………….................0,8-2% 

Φσζθνξηθά σο P202……………………………………...........................min 12% 

Ππξηηηθά σο SηO2…………..……………………………..........................2-6% 

Νάηξην-θαξβνμχ-κεζπινθειινπιφδε ή άιιε νπζία κε αλάινγε δξάζε….0,5-1% 

Τπεξβνξηθφ Νάηξην (ιεπθαληηθφ)…………………..................................min 15% 

Τγξαζία ……………………………………………………......................min 9% 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%…………………………................................9-11 

 

A/A 26. ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ  ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ (ΓΑΑΠΡ0025) 
1. Να είλαη ζπκππθλσκέλν, καιαθηηθφ πγξφ κε επράξηζην άξσκα γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα ξνχρσλ. 

2. Να πεξηέρεη άξηζηα βηνδηαζπψκελα καιαθηηθά ζηνηρεία θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηειεπηαίν 

μέβγαικα. 

3. Να θάλεη ηα πθάζκαηα καιαθά, αθξάηα θαη αξσκαηηζκέλα, δηεπθνιχλνληαο ζην ζηδέξσκά ηνπο. 

4. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απηφκαηεο ζπζθεπέο δνζνιφγεζεο. 

5. Να δίλεηαη πξνο αμηνιφγεζε ην θφζηνο έπεηηα απφ ηελ πξνηεηλφκελε δνζνινγία ρξήζεο αλά Kg 

ζηεγλνχ ηκαηηζκνχ ζην ηειεπηαίν μέβγαικα. 

6. Να δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία θαζαξνχ βάξνπο 20 – 30 kg πεξίπνπ. 

7. Να είλαη βηνδηαζπψκελν, θαη λα κελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ. 

8. Ζ ρξήζε ηνπ λα είλαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε. 

9. Να έρεη ππθλφηεηα (g/cm3 ) 1 +/- 0.05 

10. Να είλαη πιήξσο δηαιπηφ. 

11.Σν pH ηνπ δηαιχκαηνο λα είλαη φμηλν ψζηε λα εμνπδεηεξψλεη ηα αιθάιηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην λεξφ 

φηαλ ε πιχζε είλαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ μεβγάικαηνο. 

12. Με αλαθιέμηκν. Να εκπνδίδεη ηελ αλάκημε ηλψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

13. Να θαηαηεζεί ην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο, ε άδεηα ηνπ Γ.Υ.Κ. θαη ην δειηίν δεδνκέλσλ 

αζθαιείαο πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα νδεγία Δ.Δ. 1907/2006, θαη ηνλ 

θαλνληζκφ ΔΚ.1272/2008 CLP. 

 

 

Α/Α 27. ΥΛΧΡΗΝΖ (ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ) Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 2 

ΛΗΣΡΧΝ(ΓΑΑΠΡ016) 
1. Να πεξηέρεη Τπνρισξηψδεο Νάηξην. 

2. Να απειεπζεξψλεη ελεξγφ ριψξην (min 4-5%-50.000ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) θαη θαπζηηθφ Na (min. 

0,3%-0,5%). 

3. Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

4. Να έρεη επράξηζηε νζκή. 

5. Να κελ επηζεκαίλεηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ. 

6. Να αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε έθζεζεο 

βιελλνγφλνπ ζην πξντφλ. 

7. Να θέξεη νδεγίεο ρξήζεο κε πξνηεηλφκελεο δνζνινγίεο. 

8. Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθή ζπζθεπαζία 2lit. 

9. Να θέξεη ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ΓΚΥ ή 

θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π. γηα ηελ απνξξππαληηθή ηνπ δξάζε . 

10.Να ζπλνδεχεηαη απφ Material Safety Data Sheets (M.S.D.S)- Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο. 

 

Α/Α 28. ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ 

ΦΟΤΡΝΟ (ΓΑΑΠΡ027) 
1. Να είλαη πγξφ ζπκππθλσκέλν απνξξππαληηθφ θαηάιιειν γηα θνχξλνπο κε ελζσκαησκέλν απηφκαην 

ζχζηεκα θαζαξηζκνχ.  

2. Να πεξηέρεη αιθάιην ζε πςειή πεξηεθηηθφηεηα άλσ ηνπ 10% κε πξνζζήθε ηαζηελεξγψλ. 

3. Να απνκαθξχλεη  αμηφπηζηα  ηα ππνιείκκαηα ιίπνπο θαη πξσηετλψλ, θαζψο θαη ηα θακέλα ππνιείκκαηα 

ηξνθίκσλ.  

4. Να έρεη εμαηξεηηθή ζπκβαηφηεηα κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο. 

5.  Να είλαη θαηάιιειν θαη γηα ρεηξνθίλεηε εθαξκνγή.   

6. Να δίλεηαη ην θφζηνο αλά ιίηξν ηνπ δηαιχκαηνο ρξήζεο.  

7. Να έρεη θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π. 

8. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία κέρξη 10 ιίηξα. 

 

Α/Α 29.  ΤΓΡΟ ΓΗΑΒΡΔΚΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02
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(ΓΑΑΠΡ028) 
1. Να είλαη πγξφ ζπκππθλσκέλν δηαβξεθηηθφ θαηάιιειν γηα θνχξλνπο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

θαζαξηζκνχ.  

2. Να έρεη φμηλν  pH  δηαιχκαηνο, θαηάιιειν γηα ην γξήγνξν θαη ρσξίο ζεκάδηα ζηέγλσκα ησλ 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θνχξλνπ.  

3. Να είλαη άνζκν.  

4. Να είλαη ζπκβαηφ κε ην απνξξππαληηθφ ρξήζεο. 

 

Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟ�ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 
Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ, επί πνηλήο απφξξηςεο: 

1)Έληππν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (technical data-sheets). 

2)Να θαηαηεζνχλ ηα1907/2006 θαη ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ. 1272/2008 CLP. 

3)Άδεηα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ) ή θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π. 

4)Να δηαζέηνπλ εηηθέηεο θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 

5)Πξνηεηλφκελε δνζνινγία κε ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ρξήζεο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

6)Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001/14001ή ηζνδχλακν απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ηνπ παξαγσγνχ Οίθνπ. 

7)UN πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο γηα ηα πξντφληα ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλα γηα ηελ 

κεηαθνξά. 

8)Να θαηαηεζεί ην ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ παξαγσγνχ ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2939/01 ΦΔΚ 176 6 Απγνχζηνπ 2001. 

9)Να θαηαηεζεί Πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ παξαγσγνχ ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ειεθηξηθψλ/ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, γηα ηα δνζηκεηξηθά ζπζηήκαηα. 

10)Να γίλεη θαηάζεζε δεηγκάησλ πξντφλησλ. 

Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκηζηνχλ: 

1.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ γηα εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

2. Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο/ ηεθκεξίσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ σο πξνο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο κε αξηζκεηηθέο παξαπνκπέο ζε θπιιάδηα, έληππα θ.ι.π.. 

3. Σα πξνζθεξφκελα απνξξππαληηθά ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο σο 

πξνο ηελ νλνκαζία, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη, ηελ ζπληζηψκελε δνζνινγία ρξήζεο, θαζψο θαη ηα αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα απηήο. 

4. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ λα δίλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο αλά 

θηιφ ή ιίηξν, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο αλά ιίηξν δηαιχκαηνο έπεηηα απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. 

5. Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη πίλαθεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά κηθξνξγαληζκψλ. 

6. Μειέηεο απφ έγθπξνπο νξγαληζκνχο πνπ λα πηζηνπνηνχλ φηη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

πξνο ρξήζε ππθλφηεηεο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηνλ πξνηεηλφκελν ρξφλν δξάζεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

ζηειέρε. 

7. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα 

απνθπγή ηπρφλ επεκβάζεσλ γηα αιιαγή ζπζθεπαζηψλ (πψκα - ηαηλία αζθαιείαο). 

ΜεηΪ ηελ θαηαθχξσζε

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ην Ννζνθνκείν κε πιαζηηθνπνηεκέλεο πηλαθίδεο κεγέζνπο Α4 

γηα αλάξηεζε ζηνπο ρψξνπο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα αλαθέξνπλ: Ολνκαζία πξντφληνο, νδεγίεο 

ρξήζεσο, θηλδχλνπο θαη κέηξα πξνθχιαμεο, αληίδνηα, εξγνζηάζην παξαζθεπήο, ππεχζπλν δηαλνκήο θαη 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο. 

Ο αλάδνρνο γηα θάζε πξντφλ ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη θπιιάδην κε 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη θχιιν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο (MSDS), ζηελ 

Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

Α/Α 30. ΑΚΟΤΛΔ ΛΔΤΚΔ ΓΑΛΑΚΣΧΓΔΗ 90Υ110εθ.- ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΗΜΑΣΗΜΟ 

ΣΜΖΜΑΣΧΝ – (ΓΑΑΚ017) 

ΓηαζηΪζεηο : 90 Υ 1.10 εθ. 

Πνηφηεηα 
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 Μηαο ρξήζεσο, αδηαθαλήο. 

 Απφ πιηθφ, πξσηνγελΫο πνιπαηζπιΫλην (κε θαξθηλνγφλν), πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE). 

 Xσξίο εκθαλή ειαηηψκαηα φπσο ζθηζίκαηα, αλνκνηνκνξθία ζην ρξψκα, εγθιεηζκέλα ζθνππίδηα.  

 Υσξίο πηπρψζεηο ζηηο πιεπξέο. 

 Υσξίο ξαθέο ζην θάησ κέξνο γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα . 

 Να είλαη  πάρνπο 20 κm +   3% 

            Ζ ζπζθεπαζία ηνπο λα είλαη ζε ξνιά. 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο/ζθξάγηζεο ηνπ ζάθνπ κε θαηάιιειν κέζν, γηα ηελ απνθπγή 

δηαζπνξάο κηθξνβίσλ, ηφζν θαηά ηελ πξνζσξηλή θχιαμε φζν θαη θαηά ηε κεηαθνξά. 

 Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15  θηιά. Ζ χπαξμε γξαπηήο  βεβαίσζεο 

είλαη απαξαίηεηε.    

 Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ 

ρξήζηε. 

 

Α/Α 31. ΑΚΟΤΛΔ ΜΠΛΔ ΚΟΤΡΟ 80Υ180εθ. –  ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΗΜΑΣΗΜΟ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ (ΓΑΑΚ018) 

ΓηαζηΪζεηο : 80 Υ 1.80 εθ. 

Πνηφηεηα 

 Μηαο ρξήζεσο, αδηαθαλήο. 

 Απφ  πιηθφ, πξσηνγελΫο πνιπαηζπιΫλην (κε θαξθηλνγφλν), πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE). 

 Xσξίο εκθαλή ειαηηψκαηα φπσο ζθηζίκαηα, αλνκνηνκνξθία ζην ρξψκα, εγθιεηζκέλα ζθνππίδηα.  

 Υσξίο πηπρψζεηο ζηηο πιεπξέο. 

 ε ζπζθεπαζία ρχκα, δηπισκέλεο. 

 Να είλαη  πάρνπο 30 κm +   3% 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο/ζθξάγηζεο ηνπ ζάθνπ κε θαηάιιειν κέζν, γηα ηελ απνθπγή 

δηαζπνξάο κηθξνβίσλ, ηφζν θαηά ηελ πξνζσξηλή θχιαμε φζν θαη θαηά ηε κεηαθνξά.. 

 Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ 

ρξήζηε. 

 Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 θηιά. Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε.    

 

Α/Α 32. ΑΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ ΜΔΓΑΛΔ 80Υ110εθ. - ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

(ΓΑΑΚ019) 

ΓηαζηΪζεηο : 80 Υ 1.10 εθ. 

Πνηφηεηα 

 Μηαο ρξήζεσο, αδηαθαλήο. 

 Απφ πιηθφ, πξσηνγελΫο πνιπαηζπιΫλην (κε θαξθηλνγφλν), πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE). 

 Xσξίο εκθαλή ειαηηψκαηα φπσο ζθηζίκαηα, αλνκνηνκνξθία ζην ρξψκα, εγθιεηζκέλα ζθνππίδηα.  

 Υσξίο πηπρψζεηο ζηηο πιεπξέο. 

 Υσξίο ξαθέο ζην θάησ κέξνο γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα . 

 Να είλαη  πάρνπο 20 κm +   3% 

 Ζ ζπζθεπαζία ηνπο λα είλαη ζε ξνιά. 

 Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ 

ρξήζηε. 

 Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15  θηιά. Ζ χπαξμε γξαπηήο βεβαίσζεο 

είλαη απαξαίηεηε.    

 

Α/Α 33. ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 20Υ30 εθ. (ΓΑΑΚ020) 
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Πνηφηεηα 

 Μηαο ρξήζεσο, δηαθαλήο. 

 Απφ  πιηθφ, πξσηνγελΫο πνιπαηζπιΫλην (κε θαξθηλνγφλν), πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE). 

 Xσξίο εκθαλή ειαηηψκαηα φπσο ζθηζίκαηα, αλνκνηνκνξθία ζην ρξψκα, εγθιεηζκέλα ζθνππίδηα.  

 Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ 

ρξήζηε. 

Αληνρά      

Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε γηα ην βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο. 

Ο ζάθνο δηάζηαζεο  20Υ30εθ.  λα ζεθψλεη βάξνο, ηνπιάρηζηνλ 1,5 θηιφ, κε πάρνο 15κm +   3% 

 

Α/Α 34.  ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 35Υ45εθ. (ΓΑΑΚ021) 

Πνηφηεηα 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 34. 

Αληνρά     

Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε γηα ην βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο 

Ο ζάθνο δηάζηαζεο  35Υ45εθ. λα ζεθψλεη βάξνο,  ηνπιάρηζηνλ  3 θηιά, κε πάρνο 19κm +   3% 

 

Α/Α 35.  ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 50Υ60εθ. (ΓΑΑΚ022) 

Πνηφηεηα 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 34. 

Αληνρά     

Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε γηα ην βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο 

Ο ζάθνο δηάζηαζεο  50Υ60εθ. λα ζεθψλεη βάξνο, ηνπιάρηζηνλ 10 θηιά, κε πάρνο 24κm +   3% 

Δπηπιένλ, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηξφθηκα πξέπεη λα : 

11. Να θαηαηεζεί δήισζε ζπκκφξθσζεο γηα πιαζηηθά πιηθά ζε επαθή κε ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔ αξηζ.10/2011  απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

12. Να θαηαηεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζάθσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα επαθή κε ηξφθηκα. 

13. Να θαηαηεζεί ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (MSDS) ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ζάθσλ. 

 

Α/Α 36.  ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΑΠΟΦΤΞΖ ΠΛΑΜΑΣΟ 20Υ35εθ. (ΓΑΑΚ023) 

ΓηαζηΪζεηο: 20Υ35εθ 

Πνηφηεηα 

 Μηαο ρξήζεσο, δηαθαλήο. 

 Απφ  πιηθφ,  πξσηνγελΫο πνιπαηζπιΫλην . 

 ρήκα νξζνγψλην  ρσξίο αλαδηπιψζεηο. 

 Με ξαθέο  ζην πιάη (αξηζηεξά - δεμηά). 

 Με ρεξνχιη ζην πάλσ κέξνο. 
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 Να είλαη  πάρνπο 15 κm +   3% 

 Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ 

ρξήζηε. 

 Αληνρά      
 Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 θηιφ. Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε.  

 

           ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

- Απαηηείηαη ην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015 ά ηζνδχλακν θαη Πηζηνπνηεηηθφ 

ζε ηζρχ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν  ISO 14001:2004.  

- Σν εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο ησλ ζάθσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ 

ζε ηζρχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 22000:2005. 

- Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεέα  λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015 ά ηζνδχλακν γηα ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε 

εηδψλ θαζαξηφηεηαο. 

 Οη εηαηξείεο λα θαηαζέζνπλ ηα θπιιάδηα - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 Ζ πνηφηεηα, ην ρξψκα θαη ε αληνρή ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίδεηαη ην είδνο. 

 Να αλαθΫξνληαη απαξαέηεηα ηα ηεκΪρηα πνπ αλαινγνχλ ζην θηιφ. 

 Οη δηαζηάζεηο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλά θσδηθφ, κε επηηξεπφκελε 

απφθιηζε 2-3 εθαηνζηά.  

 Γπλαηφηεηα επρέξεηαο παξνρήο άιιεο δηάζηαζεο ζάθνπ εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε παθέηα, ην βάξνο ησλ νπνίσλ δελ ζα μεπεξλά ηα 25 θηιά. 

 Να θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ απηψλ (φξην ρξήζεο), 

ψζηε λα δηαηίζεληαη ρσξίο λα έρεη αξρίζεη ε ρεκηθή ηνπο απνζχλζεζε, ηδηαίηεξα φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξφθηκα. 

 Γηα ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ απαξαίηεηε είλαη ε θαηάζεζε ηνπιάρηζηνλ δχν δεηγκάησλ γηα θάζε 

είδνο μερσξηζηά,σο απφδεημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ.  
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 ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ  

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ
ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣ

Α

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ



ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗ

ΣΗΡΙΟΤ 

ΣΙΜΩΝ

ΣΙΜΗ 

Π.Σ. Ή 

ΣΙΜΗ 

ΑΠO 

ΕΡΕΤΝΑ 

ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ
ΠΟΟ 

ΦΠΑ

ΣΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 ΒΔΝΣΟΤΕΔ ΣΟΤΑΛΔΣΑ   ΓΑΚΑΘ 004 30 ΣΔΜ. 28.2.3 1,03 30,9 24% 7,416 38,316

2
ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ΚΑΗ ΘΖΚΖ 

ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΓΑΚΑΘ029 300 ΣΔΜ. 3,16 948 24% 227,52 1175,52

3 ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ  ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΓΑΚΑΘ 0Β13 500 ΣΔΜ. 0,22 110 24% 26,4 136,4

4 ΚΑΠΑΚΗΑ 240 ΓΡ. ΓΗΑΦΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΑ    ΓΑΚΟΤ 001 180000 ΣΔΜ. 0,011 1980 24% 475,2 2455,2

5 ΚΔΔΓΔ  240 ΓΡ. ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΓΑΚΟΤ 002 180000 ΣΔΜ. 0,017 3060 24% 734,4 3794,4

6 ΚΑΠΑΚΗΑ 640 ΓΡ ΓΗΑΦΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΑ   ΓΑΚΟΤ 012 40000 ΣΔΜ. 0,02 800 24% 192 992

7 ΚΔΔΓΔ 640 ΓΡ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΓΑΚΟΤ 013 40000 ΣΔΜ. 0,036 1440 24% 345,6 1785,6

8 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ        ΓΑΚΟΤ 003 10000 ΣΔΜ. 0,033 330 24% 79,2 409,2

9
ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Υ20Υ7 ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ
ΓΑΚΟΤ018 4000 ΣΔΜ. 0,087 348 24% 83,52 431,52

10

ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Υ20Υ7 ΜΔ ΓΤΟ 

ΥΧΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΑΚΗ

ΓΑΚΟΤ019 10000 ΣΔΜ. 0,087 870 24% 208,8 1078,8

11

ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Υ20Υ7 ΜΔ ΣΡΗΑ 

ΥΧΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΑΚΗ

ΓΑΚΟΤ020 1000 ΣΔΜ. 0,087 87 24% 20,88 107,88

12
ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 18Υ ΤΦ.5-6  ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ
ΓΑΚΟΤ021 15000 ΣΔΜ. 0,099 1485 24% 356,4 1841,4

13 ΜΑΥΑΗΡΗΑ  ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΑΚΟΤ 005 10000 ΣΔΜ. 0,0069 69 24% 16,56 85,56

14 ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  ΦΑΓΖΣΟΤ ΓΑΚΟΤ 0Β5 120000 ΣΔΜ. 0,0073 876 24% 210,24 1086,24

15

ΚΟΤΒΔΡ Μ.Υ. 

(ΠΖΡΟΤΝΗ/ΜΑΥΑΗΡΗ/ΚΟΤΣΑΛΗ/ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣ

Α)

ΓΑΚΟΤ022 20000 ΣΔΜ. 0,059 1180 24% 283,2 1463,2

16 ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΑΚΟΤ 006 60000 ΣΔΜ. 10.4.1 0,0072 432 24% 103,68 535,68

17 ΠΟΣΖΡΗΑ ΥΑΡΣΗΝΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΑΚΟΤ023 15000 ΣΔΜ. 0,022 330 24% 79,2 409,2

18 ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ    ΓΑΚΟΤ 007 10000 ΣΔΜ. 10.4.1 0,0072 72 24% 17,28 89,28

19 ΛΑΓΟΚΟΛΛΔ ΓΑΚΟΤ 0Α8 600 ΚΗΛΑ 2,16 1296 24% 311,04 1607,04

20 ΑΠΟΤΝΗ ΠΡΑΗΝΟ Δ ΠΛΑΚΔ  ΓΑΑΠΡ 005 20 ΚΗΛΑ 28.2.48 2,16 43,2 24% 10,368 53,568

21
ΜΔΜΒΡΑΝΔ (ΔΛΟΦΑΝ) Δ ΤΚ.250 μ x45 

εκ. 
ΓΑΚΟΤ A14 300 ΣΔΜ. 3,84 1152 24% 276,48 1428,48

22
ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ  ΤΚ. ΠΑΚΔΣΟΤ 

100 ΦΤΛΛΧΝ 
ΓΑΥΑΡ 002 2800 ΠΑΚ. 0,252 705,6 24% 169,344 874,944

23 ΑΚΚΟΤΛΔ ΣΤΠΟΤ POLYBAG ΓΑΑΚ015 62000 ΣΔΜ. 0,016 992 24% 238,08 1230,08

24
ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 20 ΚΗΛΧΝ
ΓΑΑΠΡ008 7200 ΚΗΛΟ 0,77 5544 24% 1330,56 6874,56

25
ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΜΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ
ΓΑΑΠΡ025 500 ΛΗΣΡΟ 2,1 1050 24% 252 1302

26 ΥΛΧΡΗΝΖ 2 ΛΗΣΡΧΝ ΓΑΑΠΡ016 7000 ΛΗΣΡΟ 0,72 5040 24% 1209,6 6249,6

27
ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ 

ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ
ΓΑΑΠΡ027 120 ΛΗΣΡΟ 3,24 388,8 24% 93,312 482,112

28
ΤΓΡΟ ΓΗΑΒΡΔΥΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΗΑ  

ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ
ΓΑΑΠΡ028 120 ΛΗΣΡΟ 3,24 388,8 24% 93,312 482,112

29
ΑΚΚΟΤΛΔ ΛΔΤΚΔ ΓΑΛΑΚΣΧΓΔΗ 90Υ1,10 

ΔΚ.
ΓΑΑΚ017 20000 ΣΜΥ 0,17 3400 24% 816 4216

30 ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΠΛΔ ΚΟΤΡΟ 80Υ1,80 ΔΚ. ΓΑΑΚ018 5000 ΣΜΥ 0,28 1400 24% 336 1736

31 ΑΚΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 35Υ45 ΔΚ. ΓΑΑΚ021 52000 ΣΜΥ 0,016 832 24% 199,68 1031,68

32 ΑΚΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 50Υ60 ΔΚ. ΓΑΑΚ022 42000 ΣΜΥ 0,03 1260 24% 302,4 1562,4

33
ΑΚΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΑΠΟΦΤΞΖ 

ΠΛΑΜΑΣΟ 20Υ35 ΔΚ.
ΓΑΑΚ023 6500 ΣΜΥ 0,04 260 24% 62,4 322,4

ΤΝΟΛΟ 38200,3 47368,37

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΕΣΙΑΗ Μ.Υ.-ΥΑΡΣΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ 2015
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]  

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

ΜΫξνο I: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ ηηε ηελ αλαζΫηνπζα αξγά/αλαζΫηνληα ΦνξΫα
11

 θαη ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

  

Α: Ολνκαζέα, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ) 

Ολνκαζία: [Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ] 

Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [02030] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΜΠΟΣΑΖ 51/ΠΔΗΡΑΗΑ/18537] 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΝΣΡΔΚΖ] 

Σειέθσλν: [2104520835] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [prommet@yahoo.gr] 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.metaxa-hospital.gr] 

 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [ΔΗΓΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΗΚΧΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-ΑΚΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ CPV: 39830000-9] 

Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [18REQ004258438] 

Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 

Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……..] 

Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [79/2018] 

 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ  τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτών 
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ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ ηηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [ ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ  ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ  εζληθφ  αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [ ....... ] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
12

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[ ...... ] 

[ ....... ] 

[ ...... ] 

[ ...... ] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
13

;  

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη' απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: 

ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή 

επηρείξεζε»
14

 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην   

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία  ή θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία  ή   κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                            
12  Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
13  Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (EE L 124ηεο 

20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.Πνιχ κηθξά επηρεέξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο 

απφ 10 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο 
 νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξά επηρεέξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ 

εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: επηρεηξάζεηο πνπ δελ εέλαη νχηε πνιχ κηθξΫο νχηε κηθξΫο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ 

νπνίσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

14  Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή 

δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

(πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε   ζηα   ππφινηπα   ηκήκαηα   ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ 

ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,  

ζπκπιεξψζηε ην  κέξνο  V  θαηά πεξίπησζε,    θαη    ζε    θάζε    

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη 

ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β)   Δάλ ην  πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο  ή   ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

α) [ ...... ] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[. ...... ][. ... ][. ... ][. ... ] 

 

γ) [ ....... ] 
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15 

 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.  
16    Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
15

: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 
Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ  απηό   απαηηείηαη   

ζηε   ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  θαη θφξσλ  ή  λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε    νπνηνδήπνηε    θξάηνο    κέινο    απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

ε) [] Ναη [] Όρη 

(δηαδηθηπαθή   δηεχυπλζε,   αξρή   ή   θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

η ...... ][. ... ][. ... ηη ..... ; 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο
16

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα     ζηελ     έλσζε     ή     

θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,  ππεχζπλνο γηνη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ)     Καηά    πεξίπησζε,     επσλπκία    ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

 

α): [ ...... ] 

 

 

β): [ ...... ] 

 
γ): [….] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο   ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[ ] 
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα 

εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

ΜΫξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο
17 

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
18

· 

2. δσξνδνθία
19

,
20

· 

3. απάηε
21

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
22

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
23

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
24

. 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
25

 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 

ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

[] Ναη [] Όρη 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,      

αλαθέξεηε:      (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[  . . . .  ] […] […] [. .]
26 

                                            
17  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 

 
18  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
19  χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) αλαθέξεηαη σο "δηαθζνξά". 
20  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ' απηήλ 

Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
21  Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
22  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 

ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
23  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) "Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 
24  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθήλνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
 

 

25  Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
26  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
27

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο 

πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο 

ηεο θαηαδίθεο, 

 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[ L ζεκείν-(-α): [ ], ιφγνο(-νη): [ ] 

 

 

 

β) [ ....... ] 

 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [ ......... ] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίυεηαη ειεθηξνληθά,      

αλαθέξεηε:      (δηαδηθηπαθή δηεχυπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλεγγξάθσλ): 

[  . . . .  ] […] […] [. .]
28 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε     ζρεηηθνχ     ιφγνπ     απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
29

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ   λαη,    πεξηγξάςηε   ηα    κέηξα   πνπ ιήθζεθαλ
30

: [ ...... ] 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

 

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
31

, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο; 

[] Ναη  []  Όρη 

Δάλ φρη αλαθέξεηε: 

 

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

ΦΟΡΟΗ ΔΗΦΟΡΔΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

α ) [ … ] ·  α)[ ..... ]· 

β)[ ..... ] β)[ ..... ] 

γ.1) [] Ναη [] Όρη γ.1) [] Ναη [] Όρη 

 

 

-[] Ναη []Όρη 

 

 

-[] Ναη [] Όρη 

 

[…..]· 

 

-[ .... ]· 

 

[…...]· 

 

-[ .... ]· 

                                            
27  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
28  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
29  Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
30  Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη' εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
 

 
31 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην) 
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δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο
32

;
 

 

 

2)[ ....... ]· 

 

2)[ ....... ]· 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[ .... ] 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[ .... ] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ)
33

: 

 

[…..] […...][…..] 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

                                            
32  εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή /θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή 

ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
33  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
34  Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην 

άξζξν 18 παξ. 2 
35   Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) 

Πιεξνθνξίεο      ζρεηηθά      κε      πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ    πεξηβαιινληηθνχ,    θνηλσληθνχ    θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ
34

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: [ ......................... ] 

Βξίζθεηαη    ν    νηθνλνκηθφο    θνξέαο    ζε νπνηαδήπνηε       απφ      ηηο       

αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
35

 : 

α) πηψρεπζε, ή 

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή 

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή 

δ)   ζε   νπνηαδήπνηε   αλάινγε   θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα   απφ   παξφκνηα   δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

[] Ναη [] Όρη 
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36   Άξζξν 73 παξ. 5. 
37  Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010. 
38   Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
39   Πξβι. άξζξν 48. 
40 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ EE 2016/7) 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
36

  

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

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

 

-[ ........................... ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 
ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *. ........ +*…….+*……+.  

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα
37

; 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[ ......... ] 

Έρεη    ζπλάςεη    ν    νηθνλνκηθφο    θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[ ....... ] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[ ] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ
38

, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο  πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

*…………….+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή 

έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
39

; 

 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[ ] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
40

 θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 

 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02



EANΠ “ΜΕΣΑΞΑ”: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                           41                                                      ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                                                         ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΕΣΙΑΗ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ-ΑΚΚΩΝ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΕ Α.Δ. 79/2018   

 

ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο uόvov όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζηα   

ζρεηηθΪ   επαγγεικαηηθΪ   ή   εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζεο
41

; ηνπ: 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[...] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

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

 Β. Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα 

 

Γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα δείγματα, 

περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να ςυνοδεφονται από 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλώνει περαιτζρω 

[...]Ναη[….]Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

                                            
41 

 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμένα κράτη μέλη οφείλουν να ςυμμορφώνονται με 

άλλεσ απαιτθςεισ που καιορίζονται ςτο Παράρτημα αυτό. 

 

 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
 

[ ....... ] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ’ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή 

ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

Γελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί Πξάμεηο Πξνζηίκνπ, νη νπνίεο λα έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο; 

[] Ναη [] Όρη 
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ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ. 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

 Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθΪιηζεο 

πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

ΔΪλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια 

απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. ....... ][ .... ][ .... ; 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

ΔΪλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια 

απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. ....... ][ .... ][ .... ; 

 

ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε I - IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
42

, εθηφο εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
43

. 

                                            
42 

  Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
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β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζε κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο I, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 
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 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ *διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, 

επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη. 
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