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1                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

                                     ΚΏΣΏΥΧΡΕΣΒΟ ΣΟ ΚΔΜΔΑ 
              ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ 
                  ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ           

ΑΕΟΕΚΔΔ 2εο ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ           

                 ΠΒΕΡΏΕΧ & ΏΕΓΏΕΟΤ             

Β.Ώ.Ν.Π. «ΜΒΣΏΞΏ» 

ΜΠΟΣΏΔ 51- 18537 ΠΒΕΡΏΕΏ       Αξ. Γηαθήξπμεο:32/2018 

Σει: 213 2079100                                                                

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ 

ΤΠΟΑ/ΝΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟΤ            

ΣΜΔΜΏ ΠΡΟΜΔΘΒΕΧΝ                 

Πιεξ: Κ. Νηξέθεο      

Σει: 210 4520835  

Fax: 210 4528948 

Email: prommet@yahoo.gr                                

  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ 

ΣΟΤ Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ   

γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» γηα έλα έηνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο είηε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο είηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο 

εθαηφ ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε Μέζε Ληαληθή Σηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ 

Κσδηθνί CPV 15800000-6 
 

Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε: 391.488,42€ άλεπ ΦΠΑ 
 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Β.Ώ.Ν.Π.ΜΒΣΏΞΏ 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ     Ώλνηρηή Διεθηξνληθή Αηαπξαγκάηεπζε 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο 

Βίηε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή είηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο 

εθαηφ ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε Μέζε Ληαληθή Σηκή πψιεζεο ηνπ 

είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ. 

Κσδηθνί CPV 15800000-6 

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα Δ.Δ. ΑΒΤΣΒΡΏ 11-06-2018 

Αξηζκφο πζηήκαηνο ΔΖΓΖ 60400 

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζην ΔΖΓΖ/ΚΖΜΓΖ ΠΒΜΠΣΔ 14-06-2018 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ΠΏΡΏΚΒΤΔ 06-07-2018 

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ΣΡΕΣΔ 17-07-2018 

Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ΑΒΤΣΒΡΏ 23-07-2018 

Σφπνο  Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Διεθηξνληθψλ 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.promitheus.gov.gr, ελψ ηα έγγξαθα ηα νπνία δε δχλαηαη λα 

απνζηαινχλ ειεθηξνληθά, θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 391.488,42 € άλεπ ΦΠΏ  

Γείγκαηα 
Ώπαηηνχληαη γηα φια ηα είδε εθηφο ησλ Φξέζθσλ  ιαραληθψλ, 

Νσπψλ θξεάησλ, πνπιεξηθψλ θαη απγψλ. 

Γηάξθεηα Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 365 εκέξεο 

Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ώ΄  

Σηκή – Πξνζθνξά ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ ΐ΄ 

Τπνδείγκαηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαη 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Γ΄ 

Τπφδεηγκα χκβαζεο ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Α΄ 

Πίλαθαο Δηδψλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Β΄  

Έληππν «ΔΔΔ» ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Σ΄ 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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2                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΒΚ 45/η.Ώ’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΒΚ 199/η.Ώ’/ 28-09-1999), πεξί Βληαίνπ Φνξέα Βιέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 

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

άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΒΚ Ώ’ 242 / 11-10-2002) θαη ην άξζξν 57 ηνπ Ν. 3659/08, ΦΒΚ-77 Ώ/7-5-08. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Β.Κ. 37/η.Ώ’/02-03-2001) πεξί ΐειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Βζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Β.Κ. 256/η.Ώ’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο 

ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΒΚ 81/η.Ώ’/04-04-2005), πεξί Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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

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

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΒΚ) αξ. 213/2008 ηεο Βπηηξνπήο ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΚ) αξ. 

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

(CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΒΚ θαη 2004/18/ΒΚ πεξί ησλ 

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

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΒΚ112/Ώ΄/2010) πεξί Βλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

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

δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ . 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΒΚ 31/η.Ώ΄/2-3-2011) πεξί Αηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο , φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  θαη ηζρχνπλ .  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΒΚ 204/η.Ώ΄/15-9-2011) πεξί χζηαζεο Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Διεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ … θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΒΚ 120/η.Ώ΄/29-5-2013) πεξί Βζληθνχ πζηήκαηνο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  θαη ηζρχνπλ. 

12. Σελ ππ’ αξ. Π1/2390/16-10-2013 & ηελ ππ’ αξ. 56902/215/02-06-2017 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε κε ζέκα ηηο Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)  

13. Σν άξζξν 61 ηνπ Ν. 4146 (ΦΒΚ 90/η.Ώ΄/18-4-2013) πεξί Αηακφξθσζεο Φηιηθνχ Ώλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο 

ηξαηεγηθέο θαη Εδησηηθέο Βπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ . 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΒΚ 74/η.Ώ΄/26-3-14) πεξί Αηνηθεηηθψλ απινπζηεχζεσλ-θαηαξγήζεσλ-ζπγρσλεχζεσλ 

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

ινηπέο ξπζκίζεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

15. Σν αξ. 47 ηνπ Ν.4272/2014 «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Βθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΒΒ ηεο Βπηηξνπήο 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 Εαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελε Ώλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015 πεξί Ρπζκίζεσλ γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

17. Σελ ππ’ αξ. 4658/2016 ΚΤΏ (ΦΒΚ 2937/ΐ’/15-9-2016)  έγθξηζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2015. 

18. Σν Ν. 4412/16 «Αεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΒΒ/ θαη 

2014/25/ΒΒ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. . 

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

δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ2015. 

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

21. Σελ ππ’ αξ. Τπνπξγηθή Ώπφθαζε ΒΜΠ.ΒΞ. 116 (ΦΒΚ ΐ΄ 551/22-2-2017): «Παξνρή θεληξηθψλ θαη επηθνπξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ απφ ηελ Βπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο». 

22. Σελ ππ’ αξ. 636 ΦΒΚ ΐ΄/1-3-17 δηφξζσζε ζθαικάησλ επί ηεο ζρεηηθήο (4) Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο. 

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

ΠΠΤΤ2015. 

24. Σελ ππ’ αξ. 2203/ΦΒΚ ΐ΄, 1926/2-6-17 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε: «Καζνξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ πιαίζην 

πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Βπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο σο ΒΚΏΏ γηα ην δσδεθάκελν πνπ άξρεηαη απφ 1 Ενπλίνπ 2017 

θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 ΜαΎνπ 2018 – Καζνξηζκφο ΚΏΏ γηα ηελ παξνρή ζπγθεληξσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ γηα ην 

δσδεθάκελν πνπ άξρεηαη απφ 1 Ενπλίνπ 2017 θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 ΜαΎνπ 2018». 

25. Δ ππ’ αξ. 57654/22-5-2017 Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΚΔΜΑ» (ΦΒΚ 1781/ΐ’/23-5-2017) 

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

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΤ2015 θαη ηηο ηειηθέο εμνπζηνδνηήζεηο. 

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

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

ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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28. H ππ’ αξ. 4525/15-11-17 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε πεξί παξάηαζεο ηεο πξνθήξπμεο ησλ Αηαγσληζκψλ πνπ εθθξεκνχλ απφ ηα 

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

29. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΑ 39/2017 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 

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

31. Δ ππ’ αξ. 7/9-3-2018 (ζέκα 6) απφθαζε ΒΚΏΠΤ έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ΠΠΤΦΤ 2015 ηνπ ΒΏΝΠ «Μεηαμά». 

32. Σε κε αξηζκφ 5/06-02-2018 Ώπφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Βηδηθνχ Ώληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά “Μεηαμά” ζρεηηθά κε 

έγθξηζε δηελέξγεηαο Διεθηξνληθήο Ώλνηθηήο Αηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «Βηδψλ δηαηξνθήο» γηα έλα έηνο.  

33. Σε κε αξηζκφ 1665/06-06-2018 Ώπφθαζε Ώλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΏΑΏ:7Σ3Γ4690ΧΓ-ΦΟΘ)   

34. Σελ ππ’ αξ. 16/13-06-2018 (ζέκα 11) απφθαζε Α ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ θάησ ησλ 20.000 € άλεπ ΦΠΏ.   

35. Σνλ ππ’ αξ. 18REQ003220498 Ώξηζκφ Αηαδηθηπαθήο Ώλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΏΑΏΜ) Πξσηνγελνχο Ώηηήκαηνο 
36. Σνλ ππ’ αξ. 18REQ003220593 Ώξηζκφ Αηαδηθηπαθήο Ώλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΏΑΏΜ) Βγθεθξηκέλνπ Ώηηήκαηνο 

 

Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 
 

Ζιεθηξνληθή Αλνηθηή Γηαπξαγκάηεπζε πξνκήζεηαο «Δηδψλ δηαηξνθήο» γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο 391.488,42 € άλεπ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο είηε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο είηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε Μέζε Ληαληθή Σηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη 

Πίλαθα 1, 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 

πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Δ 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.  

 

Πίλαθαο 1 

Καηεγνξίεο Σξνθίκωλ αλά θξηηήξην Καηαθύξωζεο 

 

Α/Α 
Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ 

(%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε Μέζε Ληαληθή 

Σηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ 

1. Βίδε Παληνπσιείνπ Βιαηφιαδν 

2. Γπκαξηθά  Οπσξνιαραληθά (Νσπά θαη Καηεςπγκέλα) 

3.  Σπξηά Κξέαο 

4. Γηανχξηη Πνπιεξηθά 

5. Φσκηά Φάξηα 

6. Ώπγά  

7. Γάια  

 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΒΔΑΔ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, χζηεξα απφ πξνζεζκία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο Αηαθήξπμεο ζηελ Βθεκεξίδα 

ηεο Β.Β. 

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

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο www.metaxa-hospital.gr θαη www.promitheus.gov.gr., θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν 

ηεο Αηαχγεηαο. Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Β..Δ.ΑΔ.. Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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4                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δε ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα 

Β..Δ.ΑΔ. 

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
 

Δ Βπηηξνπήο Αηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 12120-12/06/2018 απφθαζε 

Αηνηθεηή (ΏΑΏ: 6ΓΕΟ4690ΧΓ-ΝΟ7). 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε ΣΡΗΣΖ 17-07-2018 έσο θαη ηε ιήμε νιφθιεξεο 

ηεο εκέξαο απηήο ζχκθσλα κε ην αξ. 8 παξ. 2 ηεο ππ’ αξ. Τ.Α. 56902/215 ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17. Οη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη ζην Βζληθφ χζηεκα Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..) ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr , ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 15 παξ. 1.2.1 θαη 1.2.1.1κ 1.2.1.2 

ηεο αλσηέξσ Τ.Α. 56902/215 ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

 

«1.2.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF) θαη εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί από ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλωλ πηζηνπνηεηηθώλ ζύκθωλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 8, ρωξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

1.2.1.1 Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ ωο άλω ζηνηρείωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

πξνζθνκίδνληαη ππνρξεωηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή/ αλαζέηνληα θνξέα, ζε έληππε κνξθή 

θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζε 

πξωηόηππε κνξθή ζύκθωλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξωηόηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί από ηδηωηηθνύο θνξείο θαη δελ θέξνπλ 

επηθύξωζε από δηθεγόξν, θαζώο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

1.2.1.2 Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλωλ πηζηνπνηεηηθώλ ζύκθωλα κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη όζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπεηαη από ην λ. 

4250/2014 όηη νη θνξείο ππνρξενύληαη λα απνδέρνληαη αληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ.» 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη ειεθηξνληθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

πνπ απαηηνχληαη  θαη ελ ζπλερεία λα πξνζθνκίζεη εληχπσο έσο θαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

-ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 

- ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 

θαζψο θαη  

- ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ  

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟ  

ΔΖΓΖ 

Αηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Β..Δ.Α.Δ.. 

ΠΔΜΠΣΖ 

14-06-2018 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

06-07-2018 

             ΣΡΗΣΖ 

         17-07-2018 
ΓΔΤΣΔΡΑ  

Έσο θαη ηε ιήμε 

νιφθιεξεο ηεο 

εκέξαο απηήο 

ζχκθσλα κε ην αξ. 8 

παξ. 2 ηεο ππ’ αξ. 

Τ.Α. 56902/215 ΦΔΚ 

Β΄ 1924/2-6-17  

Γηα φζα ππνβάιινληαη 

θαη εληχπσο απφ 

Σεηάξηε 18/07/2018 

έσο θαη Παξαζθεπή 

20/07/2018  κέρξη 

14:00κ.κ. ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

23-07-2018 

Ώξα: 10.00π.κ.  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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5                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Χο εθ ηνχηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ φζα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά ρξήδνπλ λα ππνβιεζνχλ 

ζε έληππε κνξθή, απηά ζα θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο θαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 20-07-2018         

ζηηο 14:00κ.κ. ζην Πξσηφθνιιν. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην χζηεκα.  

     Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

λ. 4412/16. 
 

Δ Αηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί: 

α) ζηε Αηαχγεηα  

β) ζην Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Μεηξψν Αεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr, 

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

δ) ζην Βζληθφ χζηεκα Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..) www.promitheus.gov.gr. 
 

Δ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ώ΄. 

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

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

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή πξνεγκέλεο κνξθήο, φπσο νξίδεηαη ζην Π.Γ. 150/2001 (Α΄ 125), ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΒΔΑΔ - Αηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηα φζα νξίδνληαη ζην αλαξηεκέλν ζρεηηθφ εγρεηξίδην ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΒΔΑΔ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο. 
 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: 

 ηνπο  φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ Ώ – Σ 

 ην λ. 4412/16. 
 

Βπηζπλάπηνληαη: 

I. Σν παξάξηεκα Α: Γεληθνί ξνη – Αηθαίσκα πκκεηνρήο 

II. Σν παξάξηεκα Β: Σηκή – Πξνζθνξά  

III. Σν παξάξηεκα Γ: Τπνδείγκαηα Βγγπεηηθήο πκκεηνρήο/Καιήο Βθηέιεζεο   

IV. Σν παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα χκβαζεο 

V. Σν παξάξηεκα Δ: Πίλαθαο Βηδψλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

VI. Σν παξάξηεκα Σ: Έληππν «ΒΒΒ» 

Σα παξαξηήκαηα  απνηεινύλ  αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 
ηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα θαη 

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

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

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

ηνπ λ. 4412/16). 
 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Ώηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο. Ώηηήκαηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

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

ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο.  
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 4520835. 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΔΑΝΠ ΜΔΣΑΞΑ 

         

 

                                                                                                           

              ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΨΜΖ                                                                                                

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.metaxa-hospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

1.1. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Β..Δ.ΑΔ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 1.2.1 θαη 

1.2.1.1, 1.2.1.2 ηνπ  άξζξνπ 15 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)» θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηα φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε ζει. 4 ηεο Αηαθήξπμεο θαη ζην λ. 4412/16. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη ειεθηξνληθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

πνπ απαηηνχληαη  θαη ελ ζπλερεία λα πξνζθνκίζεη εληχπσο έσο θαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

-ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή  

- ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 

θαζψο θαη  

- ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

 

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

ηνλ δηθεγφξν: «γ) Η κεηάθξαζε εγγξάθωλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιώζζα, θαζώο θαη ε κεηάθξαζε ειιεληθώλ 

εγγξάθωλ ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιώζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρύ έλαληη νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο 

Αξρήο, εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από επηθπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγόξνο βεβαηώλεη 

όηη έρεη επαξθή γλώζε ηεο γιώζζαο από θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.» 

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

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

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

παξ. 2γ ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξωλ 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» 
  

1.2. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:   

(α)  έλαο  (ππν)θάθεινο  κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη  

(β)  έλαο  (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».   

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

πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ή 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

1.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα 

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

 

1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

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

απνθιεηζκνχ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/16 θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ άξζξνπ 15 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)», ζχκθσλα 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα Αηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο. εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη δχλαηαη λα αλαδεηνχλ θαη 

λα ζπκπιεξψλνπλ ην ΔΔΔ απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΒΔΑΔ έθαζηνπ ζπζηεκηθνχ αξηζκνχ 

Αηαγσληζκνχ. 

Οδεγίεο πεξί ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ Βληαίνπ Βληχπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ ΒΔΑΔ. 

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

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

ΦΒΚ Ώ΄ 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 Ώξηζκ. Πξση.: ΑΕΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014  

ΏΑΏ:ΐΕΔ0Υ-6ΤΓ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟΤ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕΔ ΚΏΕ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ 

ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔΔ. 

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 

Ώ. Βγγπεηηθή Βπηζηνιή 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 ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ 

ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ 

Ώξκφδηα Τπεξεζία Αηεμαγσγήο ηνπ Αηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) έσο θαη τρεις (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

ΐ. πκπιεξσκέλν έληππν «ΔΔΔ» 

Γ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.  1599/1986 (Ώ' 75) (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα δειψλεηαη 

φηη: 

1. Ώπνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

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

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Δ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή λα δηεπθξηλίδεηαη ζε 

πνηα είδε επί ηνπ ζπλφινπ ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. 

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

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

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

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

κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ' 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. 

Α. Ώληίγξαθν δειηίνπ απνζηνιήο ηνπ δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ
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Β. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά 

πξφηππα (ELOT ή ηζνδχλακα απηψλ θιπ) ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ φζν θαη ηνπ πξνκεζεπηή 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Σ. ιεο νη ινηπέο ππεχζπλεο δειψζεηο (θαηαζθεπαζηή ηειηθνχ πξντφληνο, ρψξαο θαηαγσγήο πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο θ.ι.π.) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

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

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Βάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ώ.Β. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

• ΐεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Ώξρήο 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 ΦΒΚ ζην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε. 

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

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

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

 

Βάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Β.Π.Β. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

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

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

εθπξνζψπεζεο 

•  Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

• Βθφζνλ 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 ΓΒΜΔ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο  

θαηαρψξεζεο, φπνπ λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε ε λέα εθπξνζψπεζε. 

 

Βάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Β. ή Β.Β. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: 

•  Βπθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014.  

• Πηζηνπνηεηηθφ απφ Ώξκφδηα Ώξρή πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ 

• Έλαξμε Βπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Αεκφζηα 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 Αηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο ΏΒ, ηα 

ππφινηπα πξφζσπα 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 έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Γηα Ώιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Ώλάινγα 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. Δ 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. 

ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ



EANΠ “ΜΔΣΑΞΑ”: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

9                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.   

Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή απνξξίπηνληαη. 

 

1.2.1.2. Σερληθή πξνζθνξά 

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

Δ Σερληθή Πξνζθνξά. 

πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Βθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ 

ΣΒΥΝΕΚΔ ΠΡΟΦΟΡΏ ηνπ). 

Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 

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

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη: 

- πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΒΟΚ), 

Αηεπθξηλίδεηαη φηη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 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 Ώλαζέηνπζα Ώξρή 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). 

 

Βθφζνλ 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. 

Δ 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. 

 

Αειψζεηο 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. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

3. ηαλ 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. Βπίζεο, 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 
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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. 

 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

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

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.   

5. Σα  ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus) ππνβάιινληαη κφλν ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο παξ. 

1.2.1 θαη 1.2.1.1, 1.2.1.2 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)», 

λνκίκσο κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf., ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο παξ. 1.2.1 θαη 1.2.1.1, 1.2.1.2 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)».  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη ειεθηξνληθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

πνπ απαηηνχληαη  θαη ελ ζπλερεία λα πξνζθνκίζεη εληχπσο έσο θαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

-ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 

- ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 

θαζψο θαη  

- ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

 

ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή απνξξίπηνληαη. 

Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη.  

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ζπζηεκηθνί αξηζκνί, ε θαηάζεζε ησλ εληχπσλ πνπ δε 

δχλαηαη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ζα γίλεηαη σο εμήο: 

- Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

πξνζθνξά» ζα θαηαηίζεληαη ζε έλα (ππν)θάθειν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ Αηαθήξπμεο ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη ζε 

παξέλζεζε ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ. 

- Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπ θαθέινπ κε έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ζα 

θαηαηίζεληαη ζε ρσξηζηνχο (ππν)θαθέινπο κε αλαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά ζπζηεκηθνχ αξηζκνχ θαη 

επίζεο ηνπ αξηζκνχ Αηαθήξπμεο ηνπ Αηαγσληζκνχ. 

Σνλίδεηαη φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ θακία άκεζε ή έκκεζε 

αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ 

 

1.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

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

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

Δ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 

λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Βθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
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Βπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Ώληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Βλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Βάλ 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. 
  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, ζην 

ζχλνιν φκσο ηεο θαη’ είδνπο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα κέξνο κφλν ηεο θαη’ 

είδνπο δεηνχκελεο πνζφηεηαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ή αιιηψο δψδεθα 

(12) κήλεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δ 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. Ώλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη 

φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

Οη ππνςήθηνη Ώλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα:  

• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 23-07-2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10.00 π.κ. κέζσ 

ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ 

«Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. Ώκέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -

Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ   

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ  ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα: 

 Δ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνβαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 
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 Δ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά 

αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 Δ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. 

 Δ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο 

εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

Δ 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 ή 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. Δ 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 Αηαθήξπμεο.  

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 Αηαγσληζκνχ. 

9. Ώζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Ώλάδνρν 

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

αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

10. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Σν Ννζνθνκείν 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.Ώ.  

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

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 ην δηαγσληζκφ, κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο θακία απαίηεζε ή δηθαίσκα 

νηνπδήπνηε εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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Βπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106 

ηνπ λ. 4412/16 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 Αηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή εληαίνπ Αηαγσληζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

 ηαλ 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. 

 ηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. 

 ηαλ 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. 

 Ώλ 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 ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«Αηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο 

θάησζη παξαγξάθνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζύκθωλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο 

παξ. 1.2.1 θαη 1.2.1.1, 1.2.1.2 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2-6-17) 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Β..Δ.ΑΔ..)».   

Πην ζπγθεθξηκέλα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη ειεθηξνληθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

πνπ απαηηνχληαη  θαη ελ ζπλερεία λα πξνζθνκίζεη εληχπσο έσο θαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

 - ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 

θαζψο θαη  

- ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

 
 

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

α) Δ 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.  

Δ 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. 

Δ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

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

δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

β) Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/16 (θαηαβνιή θφξσλ θαη εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 
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Ώλ 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 ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 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 Αηεχζπλζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Βπηζεψξεζεο Βξγαζηαθψλ 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 Βπηβνιήο 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-ΒΠΒ, 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. 

Ώλ 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 ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, 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. 

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 Ώ' ηνπ λ. 4412/16, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 

ζε απηφ θαη 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 Ώπηνδηνίθεζεο. 

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 απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο 

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

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

 
  

Δ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Αηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Δ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 
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ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 

Ώκέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Αηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 
 

ε πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ, ε θαηάζεζε ησλ εληχπσλ πνπ δε δχλαηαη λα 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα θαηαηίζεληαη ζε έλα (ππν)θάθειν κε αλαθνξά 

ζηνλ αξηζκφ Αηαθήξπμεο ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη ζε παξέλζεζε ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκηθψλ αξηζκψλ. 

 

ΏΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

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

Έλσζεο ή ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

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

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

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

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

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

επίζεκε κεηάθξαζε. 

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

εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 

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

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Δ 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 

ΦΠΏ ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 Δ 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. 

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

 Δ 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 Βιεγθηηθφ 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. Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ζα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηήο, ε νπνία 

ζε θακία πεξίπησζε δε ζα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο.  

5. Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε απαηηείηαη θαη γηα ζπκβάζεηο ρξεκαηηθήο αμίαο θάησ ησλ 20.000 € άλεπ ΦΠΑ. 

6. Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. 

7. Βηδηθά 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. 

8.  Δ 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 
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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.  

9. 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. 

10. 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. 

11. Βπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξνβεί 

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

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη θαη ζην ειάρηζην απφ ην σο άλσ απαηηνχκελν 

πνζνζηφ δελ γίλεηαη δεθηή. 

ηηο παξαπάλσ εγγπήζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο 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 Ώ.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 έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 360 θαη επφκελα ηνπ Ν. 

4412/2016. 
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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 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, 

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

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 Βηδψλ 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 ΒΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΒΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

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

ππάξρνληνο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο ηηκνινγίσλ.    

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

απαξάδεθηε. 

7. Δ 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. Βάλ 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. Βάλ 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.  Δ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζα πξέπεη νη 

εηαηξείεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά λα αλαγξάθνπλ, εθηφο απφ ηελ ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή κε ηα νπνία απηφ έρεη θαηαρσξεζεί ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ην πξνζθεξφκελν είδνο δελ εληάζζεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ απηφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ  

Γείγκαηα απαηηνχληαη γηα φια ηα είδε εθηφο ησλ Φξέζθσλ  ιαραληθψλ, Νσπψλ θξεάησλ, πνπιεξηθψλ 

θαη απγψλ. Κάζε δείγκα 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 Γεηνπκέλσλ Βηδψλ Αηαθήξπμεο – ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Β), ν θσδηθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ν θσδηθφο ηνπ είδνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΣΒΥΝΕΚΔ ΠΡΟΦΟΡΏ ηνπ Πξνκεζεπηή. Σα είδε γηα ηα νπνία 
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ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζε Σερληθά Φπιιάδηα, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ δείγκαηνο, δε ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

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

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 
 

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

γίλνληαη δεθηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

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

θαηαθχξσζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή. Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα 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 πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Δ 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 
 

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, 

   

Δ 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. 

 Βθπιεξψζεθαλ 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 ηελ ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ δηελεξγεζεί 

ζρεηηθφο δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

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

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΤΜΒΑΖ 
 

Ώ. 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 (αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΟ Ώ΄) 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 ηα φζα 

νξίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ Αηαγσληζκψλ. 

ΐ1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 

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

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

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

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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ΐ2. Δ 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. 

ΐ3. Δ 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 Βιεγθηηθφ 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. 

ΐ4. 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. 

ΐ5. Δ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Βάλ 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. Ώλ 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 

Δ παξάδνζε ζα γίλεη ηκεκαηηθά, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (Αειηίν Παξαγγειίαο) θαη  

ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ είδνπο θαη κε ζαθή αλαθνξά ηνπ Ώξηζκνχ Αηαδηθηπαθήο Ώλάξηεζεο (ΏΑΏ) ηεο 

Οηθνλνκηθήο Αέζκεπζεο 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 Ώπνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 

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

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

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

Δ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο.  

Δ παξαιαβή γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη φρη κεηά 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. ΏΡΘΡΟ 2 ΑΒΕΓΜΏΣΏ) 

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. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 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 
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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. Δ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε 

θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Ώλ 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) Δ 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, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Βίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ 

πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα 

ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

α) Πιεξνθνξίεο 

Ηρλειαζηκφηεηαο:                                       
 

- εκεξνκελία ιήμεο                                                          

- εκεξνκελία παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο 

- θσδηθνί παξαγσγήο / βάξδηαο 

- αξηζκνί παξηίδαο (Lots) 

- βάξνο 

- CE* 

- πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

...θηι. 

 (β) Πιεξνθνξίεο Γηαθίλεζεο:  

 

- επσλπκία θαηαζθεπαζηή 

- επσλπκία απνζηνιέα 

- εκεξνκελία απνζηνιήο  

- πνζφηεηεο 

- πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ 

- Κωδηθόο εκπνξίνπ 

- αξηζκφο ηηκνινγίνπ  

....θηι. 

 
Πεγή: http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html 

πκπιήξσζε απφ ην Ννζνθνκείν 

http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Βπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.  

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, 

είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

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

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 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. Δ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή 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. Δ 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 Βπίηξνπν ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

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

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

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

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

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

8.4.2. Δ 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. Βάλ 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 (ΦΒΚ 138/Ώ/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  Γ΄ «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 (ΦΒΚ – 107 Ώ/9-5-2013) «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηωλ λόκωλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»,   θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο, ρσξίο 

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

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

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

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Βπίηξνπν ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηελ 

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

πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

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. 

8.7.1  Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 
   

I. Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% 

II. Τπέξ Γεκνζίνπ 0,02%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

III. Τπέξ ΒΏΏΑΔΤ 0,06%  

IV. Τπέξ ΏΒΠΠ 0,06% 

V. Υαξηφζεκν ΒΏΏΑΔΤ 3% επί ΒΏΏΑΔΤ 

VI. ΟΓΏ Υαξηνζήκνπ 20% επί ΥΏΡΣ. ΒΏΏΑΔΤ 

VII. Φφξνο Πξνκεζεπηψλ: 
 

 ΓΕΏ ΤΓΡΏ ΚΏΤΕΜΏ                               1% 

 ΓΕΏ ΤΠΔΡΒΕΒ                                        8% 

 ΓΕΏ ΛΟΕΠΏ ΏΓΏΘΏ                                  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 Ώμίαο (Φ.Π.Ώ.) 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 ΒΚΏΠΣΤ. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή  ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνκήζεηεο 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) Ώπνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

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

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

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο 

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 

ΒΠΏ, ηνπ ΒΟΥ 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  
 

ιεο 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 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο.  

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 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ 
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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, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Ο Ώλάδνρνο 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 Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 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.  

 

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

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

  

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 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, 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 Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ν Ώλάδνρνο 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 Ώλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 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 Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, 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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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Βθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Εδξχκαηνο ……………………………. / ΒΝΕΏΕΟ ΣΏΜΒΕΟ 

ΏΝΒΞΏΡΣΔΣΏ ΏΠΏΥΟΛΟΤΜΒΝΧΝ - ΣΟΜΒΏ ΤΝΣΏΞΔ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΒΡΓΟΛΔΠΣΧΝ 

ΑΔΜΟΕΧΝ ΒΡΓΧΝ (Β.Σ.Ώ.Ώ.-Σ..Μ.Β.Α.Β.) 

Δκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο/Ώλαζέηνληνο Φνξέα
1
)............................. 

(Αηεχζπλζε Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο/Ώλαζέηνληνο Φνξέα
2
) ......................................... 

Βγγχεζε 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) ..............................,  ΏΦΜ: ................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΏΦΜ: ...................... (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) ..................... Αηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ 

Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο .....................................................
6
 ηεο/ηνπ (Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο / 

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

ηκήκα/ηα ...............
7 
 

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

νπ ε εγγύεζε) 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. 

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

ή 

Δ 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. 

Ώπνδερφκαζηε 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 

Αηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο 

ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
10

.  

 

 

 

 

                                            
1
  πσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  πσο 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. Ώλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΏ (άξζξν 72 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
 Βθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Αηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο, 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
  ΔΜΒΕΩΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΣΡΏΠΒΓΏ: 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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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Βθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Εδξχκαηνο ……………………………. / ΒΝΕΏΕΟ ΣΏΜΒΕΟ 

ΏΝΒΞΏΡΣΔΣΏ ΏΠΏΥΟΛΟΤΜΒΝΧΝ - ΣΟΜΒΏ ΤΝΣΏΞΔ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΒΡΓΟΛΔΠΣΧΝ 

ΑΔΜΟΕΧΝ ΒΡΓΧΝ (Β.Σ.Ώ.Ώ.-Σ..Μ.Β.Α.Β.)  

Δκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο/Ώλαζέηνληνο Φνξέα
1
)................................. 

(Αηεχζπλζε Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο/Ώλαζέηνληνο Φνξέα)
2
................................ 

 

Βγγχεζε καο ππ’ αξ. ……………….. 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) ..............................,  ΏΦΜ: ................ 

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

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

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

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

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

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

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΏΦΜ: ...................... (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’ αξ. ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Αηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο
6 

........................... ηεο/ηνπ (Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο/Ώλαζέηνληνο 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. 

Δ 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. 

ΐεβαηψλνπκε 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
 

(Βμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

                                            
1  πσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2  πσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
3  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΏ. 
4  πσο ππνζεκείσζε 3. 
5  Βθφζνλ 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 ΒΚΠΟΣΏ, 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 Βιιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΒΚ ΐ' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ



EANΠ “ΜΔΣΑΞΑ”: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

26                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

 

ΤΠΟΑΒΕΓΜΏ  ΤΜΐΏΔ 

          
ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ 

     ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ  

ΑΕΟΕΚΔΔ 2εο ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ           

    ΠΒΕΡΏΕΧ & ΏΕΓΏΕΟΤ             
 

Β.Ώ.Ν.Π. «ΜΒΣΏΞΏ» 

ΜΠΟΣΏΔ 51- 18537 ΠΒΕΡΏΕΏ 

Σει: 213 2079100 
 

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΤΠΟΑ/ΝΔ  

ΣΜΔΜΏ ΠΡΟΜΔΘΒΕΧΝ                 

Πιεξ: …………………..          

Σει: 210 4520835 

FAX: 2104528948 

Email:……………… 

Δ Σ Ζ  Η Α   Τ Μ Β Α  Ζ       ΑΡ………………. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ................................................. 

CPV ……………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ηνλ Πεηξαηά ζήκεξα ………………… κεηαμχ ηνπ Β. Ώ. Ν. ΠΒΕΡΏΕΏ ΜΒΣΏΞΏ, εθπξνζσπνχκελνπ λφκηκα απφ 

ηoλ Αηνηθεηή ηνπ ………………………………… θαη ηεο εηαηξείαο 

………………………………………………………  εθπξνζσπνχκελεο λφκηκα απφ 

……..……………………….………………………. ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηά ηα παξαθάησ: 

 

Όζηεξα απφ ην ............... δηαγσληζκφ πνπ έγηλε ζηηο  ………………… κε αξηζκφ δηαθήξπμεο …… γηα ηελ 

πξνκήζεηα ………………….γηα έλα έηνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλαδείρηεθε 

πξνκεζεπηήο ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ……………………………………...., ζχκθσλα κε ηε ηειηθή 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έγηλε κε ηελ  ππ’ αξ. …………………  απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Α.. αλαηίζεηαη ζηελ εηαηξεία 

………………………………………………,  ε νπνία ζην εμήο θαιείηαη ΠΡΟΜΔΘΒΤΣΔ, ε πξνκήζεηα ησλ 

εηδψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 «Καηάζηαζε θαη Πεξηγξαθή Βηδψλ». 

  

Δ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ ΠΡΟΜΔΘΒΤΣΔ, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ φπσο ζα εκθαλίδνληαη ζηα δειηία παξαγγειίαο θαη ζε πεξίπησζε παξάδνζεο εηδψλ ζηηο 

απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία απφ ην αξκφδην δηαρεηξηζηηθφ 

ηκήκα (θαη ζχκθσλα κε ηα δείγκαηα πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζην δηαγσληζκφ). 

 

Γηα φζα ζέκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ή δελ αλαιχνληαη επαξθψο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο άλσ 

Αηαθήξπμήο, ε πξνζθνξά ζαο φπσο επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ παξάξηεκα θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε ην λ. 

4412/16. 

 

Ζ ζχκβαζε αξρίδεη ζηηο   …………….  θαη ιήγεη ζηηο   ……………..   
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ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί λέεο ζπκβάζεηο κέρξη ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

δχλαηαη ην Ννζνθνκείν, εθ’ φζνλ ην απνδέρεηαη ν πξνκεζεπηήο, λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 

αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

ηεο Αηαθήξπμεο.  

 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ 

ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή εληαίνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο  πξέπεη λα εηδνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.  

 

Ο ΠΡΟΜΔΘΒΤΣΔ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηάζεζε ηε κε αξηζκφ  …………………… 

εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ …………. € ηεο  ………………………………..  ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηε ιήμε 

θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο θαη ηηκνιφγην) ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο ή 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο πξντφληνο (Product ID) πνπ έρεη δνζεί απφ ην 

ΒΚΏΠΣΤ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3580/2007. 

 

Δ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξάξηεκα ΐ΄ ηεο δηαθήξπμεο θαη απαξαίηεηα κε 

ηελ πξνζθφκηζε Φνξνινγηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο. 

 

ΚΏΣΏΣΏΔ  ΚΏΕ  ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ  ΒΕΑΧΝ 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟΤ 

ΓΗΑΚ. 

 

ΔΗΓΟ 

ΚΧΓ. 

ΝΟ. 

ΚΧΓ. 

ΔΚΑΠΣΤ 

ΚΧΓ. 

ΔΜΠΟΡ. 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΤΚ. 

ΣΗΜΖ/

Μ.Μ. 
ΠΟ. ΦΠΑ 

ΤΝ. 

ΑΞΗΑ 

           

           

  

 

 ια ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο 

εηαηξείαο.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/16. 

 

Δ ζχκβαζε απηή ζπληάρηεθε ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα, δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο 

θαη πήξε έλα ν πξνκεζεπηήο θαη δχν ην ΒΏΝΠ ΜΒΣΏΞΏ. 

 

 

 

 

          Ο  ΠΡΟΜΔΘΒΤΣΔ                                                   Ο ΑΕΟΕΚΔΣΔ                          

                                                                                                      ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟΤ    
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ  

 

εκεηψλεηαη φηη νη εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο είλαη αλαξηεκέλεο ζην επίζεκν site ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  http://www.moh.gov.gr, κέζσ ηεο θάησζη δηαδξνκήο: 

Ώθνχ εηζέιζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο επηιέγνπκε ην εηθνλίδην ηεο ΒΠΤ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΣΒΥΝΕΚΒ ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ ΚΏΕ ΠΡΟΣΤΠΏ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο ΏΠΟΦΏΒΕ ΒΚΓΡΕΔ Ή ΜΔ ΣΒΥΝΕΚΧΝ ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΧΝ – ΒΕΑΔ ΑΕΏΣΡΟΦΔ, ηέινο εηζεξρφκαζηε ζηα ρεηηθά Ώξρεία (PDF) ηεο ΒΠΤ, ζην 

Παξάξηεκα 1 κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα Σξνθίκσλ. 
 

ΠΕΝΏΚΏ ΓΔΣΟΤΜΒΝΧΝ ΒΕΑΧΝ ΏΝΏ ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΒΕΑΧΝ ΜΒ ΚΡΕΣΔΡΕΟ ΚΏΣΏΚΤΡΧΔ  
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

 

α/α πεξηγξαθή είδνπο Κσδηθφο 

λνζνθνκε

ίνπ 

Πνζφηεηα Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή  

ζχκβαζεο-

αγνξάο 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 

24% 

Φ.Π.Α 

13% 

 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

 ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ         

Ώ 1 Ώιάηη πιαζηηθφ ζαθνπιάθη 500 γξακκαξίσλ  TM100 750 ηεκάρην 0,10 75 18  93 

Ώ 2 Ώιεχξη ελφο (1) θηινχ ΣΑ021 900  ηεκάρην 0,50 450  58,50 508,50 

Ώ 3 Άλζνο αξαβνζίηνπ 160 γξακκαξίσλ  ΣΑ026 1.500 ηεκάρην 0,49 735 176,40  911,40 

Ώ 4 Άλζνο νξχδεο 160 γξακκαξίσλ  ΣΑ085 30   ηεκάρην 2,14 64,20  8,35 72,55 

Ώ 5 ΐαλίιηα  ΣΜ029 1  θηιφ 18,30 18,30 4,39  22,69 

Ώ 6 ΐαθή απγψλ ΣΘ022 22,5 ηεκάρην 0,80 18 4,32  22,32 

Ώ 7 Γάια εβαπνξέ πιήξεο θνπηί 410 γξακκαξίσλ ΣΓ006 360 ηεκάρην 0,64 230,40  29,95 260,35 

Ώ 8 Γάια εβαπνξέ ειαθξχ θνπηί 410 γξακκαξίσλ ΣΓ018 180  ηεκάρην 0,68 122,40  15,91 138,31 

Ώ 9 Γαξχθαιιν ηξηκκέλν ΣΜ040 1  θηιφ 16,70 16,70 4,01  20,71 

Ώ 10 Φαζφιηα μεξά γίγαληεο 500 γξακκαξίσλ   ΣΥ156 75 ηεκάρην 1,89 141,75  18,43 160,18 

Ώ 11 Αάθλε ΣΜ027 1,5 θηιφ 6,12 9,18 2,20  11,38 

Ώ 12 Αεληξνιίβαλν ΣΜ045 1  θηιφ 3,84 3,84 0,92  4,76 

Ώ 13 Απφζκνο ΣΜ026 1 θηιφ 3,45 3,45 0,83  4,28 

Ώ 14 Βιηέο καχξεο Καιακψλ ΣΛ020 104 θηιφ 3,20 332,80 79,87  412,67 

ΑΔΑ: 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ



EANΠ “ΜΔΣΑΞΑ”: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

29                                                      ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

α/α πεξηγξαθή είδνπο Κσδηθφο 

λνζνθνκε

ίνπ 

Πνζφηεηα Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή  

ζχκβαζεο-

αγνξάο 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 

24% 

Φ.Π.Α 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

Ώ 15    Υνηξηλή σκνπιάηε (δακπφλ) ΣΚ101 900 θηιφ 2,62 2.358  306,54 2.664,54 

Ώ 16  Γάραξε ελφο (1) θηινχ ΣΓ003 1.350 θηιφ 0,62 837 200,88  1.037,88 

Ώ 17   Γάραξε θαθειάθη 10 γξακκαξίσλ  ΣΓ002   188.000 ηεκάρην 0,0148 2.782,40 667,78  3.450,18 

Ώ 18   Γειέ ελφο (1) θηινχ TM115 1.500 θηιφ 2,98 4.470 1.072,80  5.542,80 

Ώ 19   Γειέ ρσξίο δάραξε ελφο (1) θηινχ TM118 30  θηιφ 12,50 375 90  465 

Ώ 20  Διηέιαην πέληε (5) ιίηξσλ ΣΛ008 60 ηεκάρην 5,40 324 77,76  401,76 

Ώ 21 Καλέιια μχιν  TM111  1,5  θηιφ 2,98 4,47 1,07  5,54 

Ώ 22  Καλέιια ηξηκκέλε TM110 1  θηιφ 3,39 3,39 0,81  4,20 

Ώ 23   Καθέο ειιεληθφο 500 γξακκαξίσλ   ΣΜ016 105 ηεκάρην 5,40 567 136,08  703,08 

Ώ 24  Καθέο ζηηγκηαίνο 200 γξακκαξίσλ (NESCAFE) ΣΜ009 285 ηεκάρην 6,70 1.909,50 458,28  2.367,78 

Ώ 25  Καθέο ζηηγκηαίνο 2 γξακκαξίσλ (NESCAFE) ΣΜ010 30.000  ηεκάρην 0,12 3.600 864  4.464 

Ώ 26   Καθέο θίιηξνπ 500 γξακκαξίσλ    ΣΜ011 38 ηεκάρην 6 228 54,72  282,72 

Ώ 27 Κέηζαπ θηάιε 250 γξακκαξίσλ  ΣΜ058  30 ηεκάρην 0,70 21 5,04  26,04 

Ώ 28  Κχκηλν  ΣΜ108 1  θηιφ 4,74 4,74 1,14  5,88 

Ώ 29  Κνκπφζηα αλάκηθηε-θξνπηνζαιάηα ελφο (1) θ.  ΣΒ010 450 ηεκάρην 1,04 468 112,32  580,32 

Ώ 30 Κνκπφζηα  ξνδάθηλν ελφο (1) θηινχ ΣΒ015 4.128  ηεκάρην 0,83 3.426,24 822,30  4.248,54 

Ώ 31 Κνξλ θιάνπξ ελφο (1) θηινχ ΣΑ023  375 θηιφ 1,44 540  70,20 610,20 

Ώ 32  Κξέκα γάιαθηνο 1.000 ml ΣΒ062 38 ηεκάρην 2,22 84,36  10,97 95,33 

Ώ 33  Κξέκα θαξακειέ 100-125 γξακκαξίσλ ΣΒ071 1.872 ηεκάρην 1,08 2.021,76 485,22  2.506,98 

Ώ 34  Λεκνλνρπκφο (άξηπκα ιεκνληνχ) 380 γξακ.  ΣΠ012 2.700 ηεκάρην 0,17 459 110,16  569,16 

Ώ 35  Μαγηά θαθειάθη 9–10 γξακκαξίσλ ΣΜ001 45 ηεκάρην 0,26 11,70 2,81  14,51 

Ώ 36  Μαληηάξηα ηεκαρηζκέλα ζε θνλζέξβα κηθηνχ 

βάξνπο 1 θηινχ 

ΣΥ060 150  ηεκάρην 0,88 132 31,68  163,68 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

α/α πεξηγξαθή είδνπο Κσδηθφο 

λνζνθνκείν

π 

Πνζφηεηα Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή  

ζχκβαζεο-

αγνξάο 

πλνιηθή αμία 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 24% Φ.Π.Α 13% πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

Ώ 37  Μαξγαξίλε 250 γξακκαξίσλ ΣΛ030 900 ηεκάρην 0,67 603 144,72  747,72 

Ώ 38  Μαξγαξίλε καιαθή κε κνλναθφξεζηα >25%, 

αηνκηθή ζπζθεπαζία, κεξίδα 10 γξακκαξίσλ 

ΣΛ031 45.000 ηεκάρην 0,0288 1.296 311,04  1.607,04 

Ώ 39 Μαξκειάδα κεξίδα 20 γξακκαξίσλ ΣΓ020 4.000 ηεκάρην 0,029 116 27,84  143,84 

Ώ 40 Μέιη κεξίδα 20 γξακκαξίσλ  ΣΓ030 41.000 ηεκάρην 0,108 4.428  575,64 5.003,64 

Ώ 41  Φπζηθφο ρπκφο κήινπ 250 ml  ΣΠ009  8.262 ηεκάρην 0,23 1.900,26 456,06  2.356,32 

Ώ 42 Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν ΣΜ032  1,5 θηιφ 17 25,50 6,12  31,62 

Ώ 43  Μνπζηάξδα 250 γξακκαξίσλ   TM125 38 ηεκάρην 0,70 26,60 6,38  32,98 

Ώ 44  Μπαθαιηάξνο θηιέην θαηεςπγκέλνο 

μαξκπξηζκέλνο  

ΣΚ302 15 θηιφ 6,25 93,75  12,19 105,94 

Ώ 45 Μπαράξη ηξηκκέλν TM109 1 θηιφ 5,80 5,80 1,39  7,19 

Ώ 46  Μπείθηλ πάνπληεξ ζαθνπιάθη 20 γξακκαξίσλ TM135 150 ηεκάρην 0,14 21 5,04  26,04 

Ώ 47 Μπηζθφηα γεκηζηά ζνθνιάηα 85 γξακκαξίσλ ΣΓ045  180 ηεκάρην 0,73 131,40 31,54  162,94 

Ώ 48 Νεξφ εκθηαισκέλν 1,5 ιίηξσλ ΣΠ024 1.002 ηεκάρην 0,20 200,40  26,05 226,45 

Ώ 49 Σνκαηάθηα απνθινησκέλα ελφο (1) θηινχ ΣΜ056  1.350 ηεκάρην 0,84 1.134 272,16  1.406,16 

Ώ 50  Σνκαηνπνιηφο δηπιά ζπκππθλσκέλνο 5 θηιψλ ΣΜ055 90 ηεκάρην 5,55 499,50 119,88  619,38 

Ώ 51  Ξχδη θηάιε πιαζηηθή 400 γξακκαξίσλ ΣΜ062 975 ηεκάρην 0,21 204,75 49,14  253,89 

Ώ 52  Ξχδη βαιζάκηθν 500 ml  ΣΜ063 18 ηεκάρην 1,19 21,42 5,14  26,56 

Ώ 53  Ξηλφ ΣΜ113 1,5 θηιφ 2,43 3,65 0,87  4,52 

Ώ 54 Πηπέξη καχξν ζθφλε TM105 7,5 θηιφ 9,89 74,18 17,80  91,98 

Ώ 55  Πνπξέο παηάηαο 5 θηιψλ ΣΑ055 1.500 θηιφ 2,70 4.050  526,50 4.576,50 

Ώ 56  Ρίγαλε ηξηκκέλε TM107 7,5 θηιφ 3,85 28,87 6,93  35,80 

Ώ 57 Ρχδη θίηξηλν-κπφλεη 1.000 γξακκαξίσλ ΣΑ083  1.875 θηιφ 1,13 2.118,75  275,44 2.394,19 

Ώ 58  Ρχδη λπράθη-γιαζζέ 1.000 γξακκαξίσλ ΣΑ080 540 θηιφ 1,13 610,20  79,33 689,53 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

α/α πεξηγξαθή είδνπο Κσδηθφο 

λνζνθνκε

ίνπ 

Πνζφηεηα Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή  

ζχκβαζεο-

αγνξάο 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 

24% 

Φ.Π.Α 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

Ώ 59 ηκηγδάιη ρνληξφ 500 γξακκαξίσλ  ΣΑ032  63 ηεκάρην 0,59 37,17  4,83 42 

Ώ 60 ηκηγδάιη ςηιφ 500 γξακκαξίσλ  ΣΑ030   63 ηεκάρην 0,59 37,17  4,83 42 

Ώ 61  φδα θαγεηνχ ελφο (1) θηινχ ΣΠ030 9  θηιφ 0,77 6,93 1,66  8,59 

Ώ 62  Σαξακνπνιηφο ιεπθφο ΣΚ145 22 θηιφ 12,85 282,70 67,85  350,55 

Ώ 63 Σζάη καχξν θαθειάθη 1,5 γξακκαξίσλ TΠ006  22.500 ηεκάρην 0,028 630 151,20  781,20 

Ώ 64   Σπξάθηα ηππνπνηεκέλα 8 ηεκαρίσλ ΣΓ080 6.816 ηεκάρην 0,10 681,60  88,61 770,21 

Ώ 65 Φαθέο ςηιέο 500 γξακκαξίσλ  ΣΥ145 60 ηεκάρην 0,78 46,80  6,08 52,88 

Ώ 66  Φαζφιηα καπξνκάηηθα 500 γξακκαξίσλ ΣΥ157 7,5 ηεκάρην 1,09 8,18  1,06 9,24 

Ώ 67  Φαζφιηα μεξά κέηξηα 500 γξακκαξίσλ ΣΥ155  45 ηεκάρην 0,83 37,35  4,86 42,21 

Ώ 68  Φξπγαληά ηξηκκέλε 1.000 γξακκαξίσλ ΣΑ018 225 θηιφ 1,35 303,75 72,9  376,65 

Ώ 69 Φξπγαληέο αηνκηθέο 16 γξακκαξίσλ  ΣΑ010 75.120 ηεκάρην 0,056 4.206,72 1.009,61  5.216,33 

Ώ 70 Φξπγαληέο ζηθάιεσο 180 γξακκαξίσλ ΣΑ011  2.656 ηεκάρην 0,59 1.567,04 376,09  1.943,13 

Ώ 71  Φχιιν θξνχζηαο 1.000 γξακκαξίσλ ΣΑ090 300 θηιφ 2,08 624 149,76  773,76 

Ώ 72 Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθάιη 250 ml ΣΠ007  30.000 ηεκάρην 0,214 6.420 1.540,80  7.960,80 

Ώ 73 Φπηηθφ καγεηξηθφ ιίπνο (ΦΤΣΕΝΔ)  ΣΛ040  45 θηιφ 1,90 85,50 20,52  106,02 

Ώ 74 Υαιβάο ζνθνιάηα κπαζηνχλη 2,5 θηιψλ ΣΒ085 150 θηιφ 3,45 517,50 124,20  641,70 

Ώ 75 Υακνκήιη θαθειάθη 1,5 γξακκαξίσλ ΣΜ091  18.800 ηεκάρην 0,033 620,40 148,90  769,30 

Ώ 76 Φσκί ηνζη 730 – 750 γξακκαξίσλ ΣΑ008 3.752 ηεκάρην 1,09 4.089,68 981,52  5.071,20 

 ΓΑΛΑ         

Ώ 77 Γάια πιήξεο, ζπζθεπαζίαο 1 ιίηξνπ ΣΓ001 3.750 ηεκάρην 0,95 3.562,50  463,12 4.025,62 

Ώ 78 Γάια πιήξεο, ζπζθεπαζίαο 10 ιίηξσλ ΣΓ002 18.750 θηιφ 0,80 15.000  1.950 16.950 

Ώ 79 Γάια πιήξεο, ζπζθεπαζίαο ½ ιίηξνπ  ΣΓ011 26.250 ηεκάρην 0,52 13.650  1.774,50 15.424,50 

Ώ 80 Γάια 1,5% ιηπαξά, ζπζθεπαζίαο ½ ιίηξνπ ΣΓ012 12.750 ηεκάρην 0,52 6.630  861,90 7.491,90 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

α/α πεξηγξαθή είδνπο Κσδηθφο 

λνζνθνκεί

νπ 

Πνζφηεηα Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή  

ζχκβαζεο-

αγνξάο 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 

24% 

Φ.Π.Α 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

 ΣΤΡΗΑ         

Ώ 81 Δκίζθιεξν Σπξί, κεξηθψο Ώπνβνπηπξσκέλν, Ώ΄ 

Πνηφηεηαο (Μπαζηνχλη) 

ΣΓ050 600 θηιφ 5,82 3.492  453,96 3.945,96 

Ώ 82 Δκίζθιεξν Σπξί, Ώ΄ Πνηφηεηαο (Μπαζηνχλη) ΣΓ055 1.500 θηιφ 5,24 7.860  1.021,80 8.881,80 

Ώ 83 θιεξφ Σπξί (Κεθαινηχξη), Ώ΄ Πνηφηεηαο 

(Κεθάιη)  

ΣΓ060 525 θηιφ 5,87 3.081,75  400,63 3.482,38 

Ώ 84 Φέηα Ανρείν Π.Ο.Π. ΣΓ075 3.525 θηιφ 5,09 17.942,25  2.332,49 20.274,74 

 ΓΗΑΟΤΡΣΗ         

Ώ 85 Γηανχξηη αγειάδαο, κε πνζνζηφ ιίπνπο 0% ΣΓ040 528  ηεκάρην 0,34 179,52  23,34 202,86 

Ώ 86 Γηανχξηη αγειάδαο πιήξεο, κε πνζνζηφ ιίπνπο 

3,85% έσο 4% 

ΣΓ042 33.750  ηεκάρην 0,34 11.475  1.491,75 12.966,75 

Ώ 87 Γηανχξηη αγειάδαο κε πνζνζηφ ιίπνπο 2%  ΣΓ044 6.750  ηεκάρην 0,44 2.970  386,10 3.356,10 

 ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΓΛΤΚΑ         

Ώ 88 Ώξηίδην, αλάιαην, ρσξηάηηθν, ηειηθνχ βάξνπο 60  

γξακκαξίσλ 

ΣΑ001 7.500 ηεκάρην 0,12 900  117 1.017 

Ώ 89 Ώξηίδην, ζίθαιεο, ηειηθνχ βάξνπο 30 

γξακκαξίσλ 

ΣΑ002 18.750 ηεκάρην 0,11 2.062,50  268,13 2.330,63 

Ώ 90 Ώξηίδην, ρσξηάηηθν, ηειηθνχ βάξνπο 60 

γξακκαξίσλ  

ΣΑ004 63.750 ηεκάρην 0,11 7.012,50  911,63 7.924,13 

Ώ 91 Ώξηίδην, νιηθήο άιεζεο, ηειηθνχ βάξνπο 60 

γξακκαξίσλ 

ΣΑ005 30.000 ηεκάρην 0,10 3.000  390 3.390 

Ώ 92 Λαγάλα πνιπηειείαο, 750 γξακκαξίσλ, θιαζηθφ 

ζρήκα ιαγάλαο 

ΣΑ009 45 ηεκάρην 1,01 45,45  5,91 51,36 

 ΕΤΜΑΡΗΚΑ         

Ώ 93 Μαθαξφληα, ρνληξά Νν 3, 500 γξακκ. ΣΑ060 384 ηεκάρην 0,41 157,44  20,47 177,91 

Ώ 94 νπζακάθη, 500 γξακκ. ΣΑ061 1.896 ηεκάρην 0,41 777,36  101,06 878,42 

Ώ 95 Μαθαξφληα, ςηιά Νν 6, 500 γξακκ. ΣΑ062 1.128 ηεκάρην 0,41 462,48  60,12 522,60 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

α/α πεξηγξαθή είδνπο Κσδηθφο 

λνζνθνκε

ίνπ 

Πνζφηεηα Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή  

ζχκβαζεο-

αγνξάο 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α 

24% 

Φ.Π.Α 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

          

Ώ 96 Σξηβέιη, 500 γξακκ. ΣΑ063 630 ηεκάρην 0,41 258,30  33,58 291,88 

Ώ 97 Μαθαξφληα, θνθηά, ρνληξά, 500 γξακκ. ΣΑ064 1.128 ηεκάρην 0,41 462,48  60,12 522,60 

Ώ 98 Ρηγθαηφλη, 500 γξακκ. ΣΑ068 324 ηεκάρην 0,42 136,08  17,69 153,77 

Ώ 99 Υπινπίηεο ηεηξάγσλεο-ρπινπηηάθη, ρσξίο απγά 

θαη γάια, 500 γξακκ. 

ΣΑ070 300 ηεκάρην 0,47 141  18,33 159,33 

Ώ 100 Σαιηαηέιιεο, 500 γξακκ. ΣΑ071 324 ηεκάρην 0,75 243  31,59 274,59 

Ώ 101 Φηδέο (θσιηά), ςηιφο, 250 γξακκ. ΣΑ072 3.000 ηεκάρην 0,44 1.320  171,60 1.491,60 

Ώ 102 Φηνγθάθη, 500 γξακκ. ΣΑ073 324 ηεκάρην 0,65 210,60  27,38 237,98 

Ώ 103 Κξηζαξάθη κέηξην, 500 γξακκ. ΣΑ075 1.128 ηεκάρην 0,41 462,48  60,12 522,60 

Ώ 104 Λαδάληα ςηιά-ιαδαλάθη, 500 γξακκ. ΣΑ076 900 ηεκάρην 0,41 369  47,97 416,97 

 ΑΤΓΑ         

Ώ 105 Ώπγά, σνζθνπεκέλα, θαηεγνξίαο Ώ΄,  λσπά, 

θαηεγνξία βάξνπο – Μ – κεζαία, 53 

γξακκαξίσλ έσο 63 γξακκαξίσλ 

ΣΚ150 60.000 ηεκάρην 0,099 5.940  772,20 6.712,20 

 ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ  
(ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο) 

        

Ώ 106  Γαινπνχια, λσπή, ζηήζνο, θηιέην  ΣΚ031 1.875 θηιφ  5,70 10.687,50  1.389,38 12.076,88 

     χλνιν 185.135,28 11.592,85 17.788,15 214.516,28 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

ΠΕΝΏΚΏ ΓΔΣΟΤΜΒΝΧΝ ΒΕΑΧΝ ΣΟΤ ΑΒΛΣΊΟΤ ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΣΕΜΝ    
 

Α/α Κσδ. 

λνζνθνκ

είνπ 

 πεξηγξαθή είδνπο  πνζφηεηα κνλάδα 

κέηξεζεο 

Μ. Λ. Σ. κε 

Φ.Π.Α. απφ 

Γ.Π.Σ.  

Πεξηθέξεηαο 

Σηκή 

ρσξίο 

Φ.Π.Α. + 

5% 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α. 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ         

ΐ 1 ΣΥ001 Ώγγνχξη 7.500 ηεκάρηα 0,49 0,45 3.375 438,75 3.085  

ΐ 2 ΣΦ022 Ώθηηλίδηα 150 θηιά 1,54 1,43 214,50 27,89 242,39  

ΐ 3 ΣΜ025 Άλεζνο 100 γξακκαξίσλ 262 ηεκάρηα 0,36 0,34 89,08 11,58 100,66  

ΐ 4 ΣΦ002  Ώριάδηα θξπζηάιιηα  1.500 θηιά 1,45 1,34 2.010 261,30 2.271,30  

ΐ 5 ΣΦ017 ΐαλίιηεο 338 θηιά 1,66 1,54 520,52 67,67 588,19  

ΐ 6 ΣΦ003 ΐεξίθνθα 524 θηιά 1,82 1,69 885,56 115,12 1.000,68  

ΐ 7 ΣΥ009  Απφζκνο 100 γξακκαξίσλ 38 ηεκάρηα 0,42 0,34 12,92  3,10 16,02  

ΐ 8 ΣΥ025 Καξφηα 5.250 θηιά 0,81 0,76 3.990 518,70 4.508,70  

ΐ 9 ΣΦ006 Καξπνχδη 1.500 θηιά 0,41 0,38 570 74,10 644,10  

ΐ 10 ΣΦ007 Κεξάζηα 300 θηιά 2,65 2,47 741 96,33 837,33  

ΐ 11 ΣΥ035  Κνινθπζάθηα 9.000 θηιά 1,20 1,11 9.990 1.298,70 11.288,70  

ΐ 12 ΣΥ040 Κνπλνππίδη  450 θηιά 1,16 1,08 486 63,18 549,18  

ΐ 13 ΣΥ045 Κξεκκχδηα μεξά 1.125 θηιά 0,64 0,60 675 87,75 762,75  

ΐ 14 ΣΥ050 Κξεκκχδηα θξέζθα 300 θηιά 1,31 1,22 366 47,58 413,58  

ΐ 15 ΣΥ055 Λάραλν 3.750 θηιά 0,54 0,50 1.875 243,75 2.118,75  

ΐ 16 ΣΦ010  Λεκφληα  3.750 θηιά 1,25 1,17 4.387,50 570,37 4.957,87  

ΐ 17 ΣΜ030 Ματληαλφο 100 γξακκαξίσλ 375 ηεκάρηα 0,35 0,33 123,75 16,09 139,84  

ΐ 18 ΣΦ019 Μαληαξίληα θιεκεληίλεο 375 θηιά 0,86 0,80 300 39 339  

ΐ 19 ΣΥ065 Μαξνχιη 3.750 ηεκάρηα 0,51 0,47 1.762,50 229,12 1.991,62  

ΐ 20 ΣΥ070 Μειηηδάλεο ηζαθψληθεο 300 θηιά 1,10 1,02 306 39,78 345,78  

ΐ 21 ΣΥ071 Μειηηδάλεο θιάζθεο 375 θηιά 1,03 0,96 360 46,80 406,80  

ΐ 22 ΣΦ011 Μήια ζηάξθηλ-γθφιληελ  3.750 θηιά 1,15 1,07 4.012,50 521,62 4.534,12  

ΐ 23 ΣΦ024 Μήια γθξαλ κηζ  1.500 θηιά 1,06 0,99 1.485 193,05 1.678,05  

ΐ 24 ΣΦ013 Μπαλάλεο 1.500 θηιά 1,42 1,32 1.980 257,40 2.237,40  

ΐ 25 ΣΥ019 Μπξφθνιν 225 θηιά 1,50 1,40 315 40,95 355,95  

ΐ 26 ΣΥ085 Νηνκάηα 3.750 θηιά 1,18 1,09 4.087,50 531,37 4.618,87  

ΐ 27 ΣΥ090 Παληδάξηα 300 θηιά 0,91 0,85 255 33,15 288,15  
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Α/α Κσδ. 

λνζνθνκ

είνπ 

 πεξηγξαθή είδνπο  πνζφηεηα κνλάδα 

κέηξεζεο 

Μ. Λ. Σ. κε 

Φ.Π.Α. απφ 

Γ.Π.Σ.  

Πεξηθέξεηαο 

Σηκή 

ρσξίο 

Φ.Π.Α. + 

5% 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α. 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

ΐ 28 ΣΑ056 Παηάηεο  9.420 θηιά 0,59 0,55 5.181 673,53 5.854,53  

ΐ 29 ΣΦ014 Πεπφλη 1.125 θηιά 0,76 0,70 787,50 102,37 889,87  

ΐ 30 ΣΥ095 Πηπεξηέο ζηξνγγπιέο 300 θηιά 1,15 1,07 321 41,73 362,73  

ΐ 31 ΣΦ020 Πνξηνθάιηα  2.625 θηιά 0,47 0,44 1.155 150,15 1.305,15  

ΐ 32 TX100 Πξάζα 60  θηιά 0,97 1,02 61,20 7,96 69,16  

ΐ 33 ΣΦ015 Ρνδάθηλα 1.500 θηιά 1,16 1,07 1.605 208,65 1.813,65  

ΐ 34 ΣΥ023 έιηλα 300 θηιά 1,13 1,05 315 40,95 355,95  

ΐ 35 ΣΥ120 έιεξπ 112 θηιά 1,35 1,25 140 18,20 158,20  

ΐ 36 ΣΥ125 θφξδα 375 ηεκάρηα 0,29 0,27 101,25 13,16 114,41  

ΐ 37 ΣΦ016 ηαθχιηα ζηαθίδα μαλζή 488 θηιά 1,63 1,53 746,64 97,06 843,70  

ΐ 38 ΣΦ018 Φξάνπιεο 338 θηιά 2,39 2,23 753,74 97,99 851,73  

ΐ 39 ΣΥ106 Υφξηα 750 θηιά 1,02 0,96 720 93,60 813,60  

  ΚΡΔΑ        

ΐ 40 ΣΚ020 Κξέαο κφζρνπ, λσπφ Ώ΄ πνηφηεηαο, κπνχηη 

(θνινβφ),ρσξίο θφθθαιν , ζε ηεκάρηα: ηξαλο, 

λνπά, ζηξνγγπιφ, ζπάια, θηιφην, θφηζη 

κπξνζηηλφ θαη πνληίθη ρσξίο ηέλνληεο θαη 

ζθιεξά κέξε 

8.150 θηιφ 9,99 9,28 75.632 9.832,16 85.464,16 

ΐ 41 ΣΚ054 Κξέαο ρνηξηλφ, λσπφ Ώ΄ πνηφηεηαο, κπνχηη, 

Σ θαξέ ρσξίο θφθθαιν 

1.500 θηιφ 4,49 4,17 6.255 813,15 7.068,15 

ΐ 42 ΣΚ052 Κξέαο ρνηξηλφ, λσπφ Ώ΄ πνηφηεηαο, 

κπξηδφιεο Σ θαξέ, κε θφθθαιν (νιφθιεξεο  

θαη φρη κέξνο απηψλ) 

375 θηιφ 4,49 4,17 1.563,75 203,29 1.767,04 

ΐ 43 ΣΚ001 Ώηγνπξνβαηνεηδή, αξλί γάιαθηνο, λσπφ Ώ΄ 

πνηφηεηαο, εγρψξην, βάξνπο 10 έσο 12 

θηιψλ ην θαζέλα (κε ηα εληφζζηα) 

375 θηιφ 6,99 6,50 2.437,50 316,88 2.754,38 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Α/α θσδηθφο 

λνζνθνκ

είνπ 

 πεξηγξαθή είδνπο  πνζφηεηα κνλάδα 

κέηξεζεο 

Μ. Λ. Σ. κε 

Φ.Π.Α. απφ 

Γ.Π.Σ.  

Πεξηθέξεηαο 

Σηκή 

ρσξίο 

Φ.Π.Α. + 

5% 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α. 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

  ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (κε πνζνζηφ έθπησζεο)        

ΐ 44 ΣΚ040 Κνηφπνπιν Σ. 65% Ώ΄, λσπφ νιφθιεξν, 

βάξνπο 1.400 έσο 1.500 γξακκαξίσλ, ρσξίο 

εληφζζηα, αεξφςπθηα ζε ραξηνθηβψηην  

6.500 θηιφ 2,40 2,23 14.495 1.884,35 16.379,35 

ΐ 45 ΣΚ041 Μπνχηη θνηφπνπιν, λσπφ ρχκα βάξνπο 300   

- 350 γξακκαξίσλ, απφ λσπά νιφθιεξα 

θνηφπνπια Σ. 65% Ώ΄, ζπζηήκαηνο 

αεξφςπμεο, νκαδηθήο ζπζθεπαζίαο ζε 

ραξηνθηβψηην    

2.500 θηιφ 1,99 1,85 4.625 601,25 5.226,25 

  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ        

ΐ 46 ΣΚ216 Καιακάξηα θαζ. (6 - 10), θαζαξηζκέλα  112 θηιφ 5,99 5,57 623,84 81,10 704,1 

ΐ 47 ΣΚ267  Πέξθα θηιέην, ρσξίο νζηά θαη ρφλδξνπο, κε 

ηεκαρηζκφ θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο, ρσξίο δέξκα, βάξνο 250 - 300 ή 

 500 – 600 γξακκαξίσλ αλά ηεκάρην  

2.150 θηιφ 8,99 7,42 15.953 2.073,89 18.026,89 

ΐ 48  ΣΚ280  Υηαπφδη κε βάξνο κεγαιχηεξν ηνπ ελφο  

θηινχ, θαζαξηζκέλν  

 112 θηιφ  9,49 8,82 987,84 128,42 1.116,26 

ΐ 49 ΣΚ290  Γιψζζα θηιέην, ρσξίο νζηά θαη ρφλδξνπο, 

κε ηεκαρηζκφ θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο, ρσξίο δέξκα,  βάξνο 250 - 300 ή  

500 – 600 γξακκαξίσλ αλά ηεκάρην   

580 θηιφ 6,49 6,03 3.497,40 454,66 3.952,06 

  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ        

ΐ 50 ΣΥ021 Ώξαθάο παθέην 1 θηινχ 600 θηιφ 1,71 1,59 954 124,02 1.078,02 

ΐ 51 ΣΥ028 Ώλάκηθηα ζπζθεπαζία ην θηιφ 600 θηιφ 1,56 1,45 870 113,10 983,10 

ΐ 52 ΣΥ076 Μπάκηεο ζπζθεπαζία ην θηιφ 375 θηιφ 4,15 3,85 1.443,75 187,69 1.631,44 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Α/α θσδηθφο 

λνζνθνκ

είνπ 

 πεξηγξαθή είδνπο  πνζφηεηα κνλάδα 

κέηξεζεο 

Μ. Λ. Σ. κε 

Φ.Π.Α. απφ 

Γ.Π.Σ.  

Πεξηθέξεηαο 

Σηκή 

ρσξίο 

Φ.Π.Α. + 

5% 

πλνιηθή 

αμία ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α. 

13% 

πλνιηθή 

αμία κε 

Φ.Π.Α. 

ΐ 53 ΣΥ132 παλάθη, ζε θχιια, κεξίδεο 30 

γξακκαξίσλ, παθέην 1 θηινχ 

600 θηιφ 1,83 1,70 1.02 132,60 1.152,60 

ΐ 54 ΣΥ152 Φαζφιηα ζηξνγγπιά, παθέην 1 θηινχ 600 θηιφ 1,71 1,59 954 124,02 1.078,02 

  ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ        

ΐ 55 ΣΛ001  Βιαηφιαδν, εμαηξεηηθφ, παξζέλν, 

ζπζθεπαζία ζε  δνρείν πέληε (5) ιίηξσλ 

720   Σεκάρην ησλ 

5 ιίηξσλ 

26,87 24,97 17.978,4 2.337,19 20.315,59 

      χλνιν 206.353,14 26.825,91 232.450,57 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (ΔΔΔΠ) 

 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (ΔΔΔΠ) 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Βπίζεκε 

Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην κέξνο Ε αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΒΒΒΠ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΒΒΒΠ. 

Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Received notice number 

18-256798-001 

Αξηζκφο αλαθνίλσζεο ζηελ ΔΔ: 

2018/S 111-253885 

 

URL ηεο ΔΔ 

Βάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: 

ΒΕΑΕΚΟ ΏΝΣΕΚΏΡΚΕΝΕΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ ΜΒΣΏΞΏ 

Υψξα: 

Βιιάδα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

Type of procedure 

Open procedure 

 

Σίηινο: 

Διεθηξνληθή Ώλνηθηή Αηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ  πξνκήζεηα  «Βηδψλ δηαηξνθήο».  

χληνκε πεξηγξαθή: 

Διεθηξνληθή Ώλνηθηή Αηαπξαγκάηεπζε πξνκήζεηαο «Βηδψλ δηαηξνθήο» γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 

393.342,42  € άλεπ ΦΠΏ 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

(εάλ ππάξρεη): 

32/2018 

 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

Ζι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Αξηζ. ΦΠΑ, εθφζνλ ππάξρεη: 

Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκφο ΦΠΑ, λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

❍ Ναη 

❍ ρη 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ : A.Γ.32/2018 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

- 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 

εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

○ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

• 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) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

- 

γ) Να αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

- 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο 

 

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 δηαηίζεηαη απηή δσξεάλ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

α) Να αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ φκηιν (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

- 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: 

- 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: 

- 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο νπνίεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά: 

- 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 
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• Καηά πεξίπησζε, λα αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο: 

Όλνκα 

Δπψλπκν 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 

Σφπνο γέλλεζεο 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Ζι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ 

ζθνπφ …): 

 

 

Γ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΒΒΒΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

ηκήκαηα Ώ θαη ΐ ηνπ παξφληνο κέξνπο,θαζψο θαη ην κέξνο ΕΕΕ, γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο 

ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. εκεηψζεηε φηη απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα 

πεξηιακβάλεη θάζε ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθφ θνξέα, είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θαιέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε κία απφ ηηο 

ζρεηηθέο νληφηεηεο. 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

• (Σν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα). 

 

Γ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ: 

- 

• Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Η, λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο III γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ). 

 

 

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Α. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
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ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

- 
Αηηηνινγία 

- 
Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Γηαθζνξά 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 

ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ΒΒ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΒΒ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Ώπηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) 

ή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

- 

Αηηηνινγία 

- 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. 

- 
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Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Απάηε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΒΒ C 316 

ηεο 27.11.1995, ζ. 48). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

- 

Αηηηνινγία 

- 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρεη ηειεζίδηθε 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; πσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ενπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, 

ζ. 3). Ώπηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
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Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

- 

Αηηηνινγία 

- 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΒΚ 

ηνπ Βπξσπατθνχ 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 (ΒΒ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

- 

Αηηηνινγία 

- 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 
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Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.  

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 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/ΑΒΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

- 

Αηηηνινγία 

- 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ. 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

  

Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

Καηαβνιή θφξσλ.  

Παξέβε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν 

απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερφκελν πνζφ 

- 

Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε 

είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 
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❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερφκελν πνζφ 

- 

Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε 

είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
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- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

 

 

Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ  

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ  

 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ.  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

δηθαίνπ; πσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΒΒ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

πσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΒΒ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

πσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΒΒ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
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- 

Πηψρεπζε 

Έρεη θεξχμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πηψρεπζε; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Αθεξεγγπφηεηα 

Ώπνηειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αληηθείκελν δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο ή παχζεο δξαζηεξηνηήησλ; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Γηαθαλνληζκφο κε ηνπο πηζησηέο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαθαλνληζκφ κε πηζησηέο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα 
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πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Καηάζηαζε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.  

ΐξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή.  

Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

δηθαζηήξην; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 
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Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Καηά πεξίπησζε, βιέπε νξηζκνχο ζην 

εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

Βίλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
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Έρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή ζπλδεφκελε κε απηφλ επηρείξεζε, παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ 

ζπκβαιιφκελε νληφηεηα ή έρεη θαη’ άιινλ ηξφπν εκπιαθεί ζηελ θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Πξφσξε ιήμε, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα παξνρήο ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα δηθαηνινγεηηθά, θαη 

δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Γ: Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

  

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

 

Α. Καηαιιειφηεηα 

α 

ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο  

Δγγξαθή ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν 

Βίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΒΒ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί 

λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 
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- 

Δγγξαθή ζην εκπνξηθφ κεηξψν 

Βίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ ΒΒ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί 

λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: δείγκαηα, πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο κε πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα δείγκαηα, 

πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο φπνπ 

ρξεηάδεηαη. 

Δ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ ρη 

Βίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΒΒ; 

❍ Ναη 

❍ ρη  

 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: πηζηνπνηεηηθά απφ ηδξχκαηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα 

ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα 

νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 
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Γ. πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

ΓΓ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήοδηαρείξηζεο 

ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα πξφηππα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

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 πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 

φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. 

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; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 

φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

  

Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζηα κέξε II έσο V αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Ζ 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 

[ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη]. Όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα 

ππάξρεη αλάινγε ζπγθαηάζεζε πξφζβαζεο ή 
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β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 

δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαολ2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή 

ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη...[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα,φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ζκεξνκελία 

- 

Σφπνο 

- 

Τπνγξαθή 
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