
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΩΔΗ946906Ψ-ΚΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 652/2020 – Α.Δ.Α. 6ΗΔ546906Ψ-90Φ

Α.Δ.Α.Μ.: 20PROC006728950

                                                                                                                             
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                          Νίκαια            19-05-2020 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ                                            Αριθ. Πρωτ. :22366 
              "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προμήθεια ενός (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ για τις ανάγκες 
της Αίθουσας Ψηφιακού Αγγειογράφου του Νοσοκομείου.
Κριτήριο Κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου έως και την 01η-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παρέλευση της  
προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται  
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες.

Διενέργεια του Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 01-06-2020
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων» - Γρ. Προμηθειών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000 € συμπ/νου του Φ.Π.Α. (32.258,06 € πλέον του Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33112000-8
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Ο διαγωνισμός  διέπεται  από την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

2. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

3. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών  
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992  
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία  
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές  
συναλλαγές», 

5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

6. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και  
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

7. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

9. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)

10. του  Ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο  
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

11. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

12. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και  
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

13. του Ν.  2121/1993 (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα και  Πολιτιστικά  
Θέματα”, 

14. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  
στοιχεία”, 

15. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

17. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

18. της υπ’ αριθμ. πρωτ.17722/16-04-20 Απόφασης Διοικητή,  σχετικά με την  έγκριση  διενέργειας 
του Διαγωνισμού και  την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για  την προμήθεια ΕΝΟΣ (1)  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΕΡΗΧΩΝ  του  Γ.  Ν.  Νίκαιας  –  Πειραιά  “ΑΓΙΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” – Γ. Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” (ΑΔΑ: ΩΦΣ446906Ψ-ΚΛΜ),

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων  
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς  
και  του συνόλου  των διατάξεων του ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού και  
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν  
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει  και κυρώσει  τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς μπορεί να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης 
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  οι  εν  λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η  προσφορά  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένη  και  υποβάλλεται  σε  δύο  αντίγραφα 
(πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία:

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
 Ο τίτλος της σύμβασης
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνο – αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, μεταξύ άλλων)

Ειδικότερα  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους  έναν  κύριο 
σφραγισμένο φάκελο που θα εμπεριέχει τους εξής υποφακέλους: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
β)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Τεχνική  Προσφορά»,  ο  οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι  δυνατό,  λόγω μεγάλου  όγκου  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον οποίο 
περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες 
ή χαμηλότερες των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής 
Προμηθειών  Υγείας.  Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  υπεύθυνη 
δήλωση  όπου  θα  δηλώνεται  ποια  είναι  η  τιμή  της  τελευταίας  καταχώρησης  στο 
Παρατηρητήριο  Τιμών  της  Ε.Π.Υ.  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς 
αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε είδος. Στην περίπτωση που 
είδος/η δεν  είναι  καταχωρημένο/α  στο  Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.  θα υποβληθεί 
υπεύθυνη  δήλωση  όπου  θα  δηλώνεται  ότι  δεν  υπάρχει  το  είδος  καταχωρημένο  στο 
Παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.

Ο προαναφερόμενος  κύριος σφραγισμένος φάκελος που θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«7/2020  Συνοπτικός  Διαγωνισμός  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (CPV 33112000-8) για ένα (1) έτος, προϋπ/σας δαπάνης 
40.000 € συμπ/νου  Φ.Π.Α.,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ………………….
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : 
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax)
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα οικονομικού 
φορέα. Σε περίπτωση ένωσης θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της ένωσης.

Οι προσφορές, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι 
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  η  δε  αρμόδια  επιτροπή 
παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών  πρέπει  κατά  τον  έλεγχο,  να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται  ή περιέρχονται  στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  στους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  χωρίς  να 
αποσφραγίζονται.  Επίσης,  οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο 
από  τον  οικονομικό  φορέα   ή  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  από  το  νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 4412/16 άρθρο 96). 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, πρέπει να φέρουν 
ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  προ  της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και  δεν απαιτείται  βεβαίωση του 
γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την  ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79).

Αναφορικά  με  το  θέμα  της  επικύρωσης  αντιγράφων  εγγράφων,  για  το  σύνολο  των 
απαιτούμενων  από  την  παρούσα  διακήρυξη  δικαιολογητικών  και  στοιχείων  της 
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).

ΓΛΩΣΣΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σημειώνεται ότι οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188).
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Επιπλέον, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα,  και  η  μετάφραση  των  εν  λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή  της  χώρας προέλευσης,  αν υφίσταται  στη  χώρα αυτή  τέτοια 
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την  συνθήκη  της  Χάγης  της  05-10-61.  Η  επικύρωση  αυτή  πρέπει  να  έχει  γίνει  από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα μπορούν να  συνοδεύονται  από μετάφρασή  τους  στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο.

Ενημερωτικά και  τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, γαλλική  κ.λ.π. μόνο 
εφ’ όσον συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα τοποθετηθούν τα κάτωθι: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, όπου 
θα δηλώνεται ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 
4412/16.

Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση  
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της σύμβασης περί  της καταπολέμησης της  
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2  
της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας  Ιουλίου 2003,  για  την  
καταπολέμηση της δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ L  192  της  31.7.2003,  σ.  54),  
καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού  
φορέα, 
γ) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των  
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.  
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του  
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της  
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως  
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της  
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την  
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση  
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.  
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2  
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για  
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο  
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε  
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις  
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  
διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει  
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
H υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών  
περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ),  προσωπικών  εταιρειών  (ΟΕ  και  ΕΕ)  και  ιδιωτικών  
κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (I.K.E.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  
εταιρειών  (ΑΕ),  το  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση  αυτή αφορά στους  
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Α2. Δεν εκκρεμεί  σε βάρος του οικονομικού Φορέα οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική  
υπόθεση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον  
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις  
της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα  
αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
.
Σημειώνεται ότι εάν ο οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή  
του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της  
κύριας όσο και της επικουρικής.
Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε  
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διαγωνισμό για την καταβολή τους. 

Α3. Ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Δεν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.  
2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης  
ή τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί  
σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από  
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
γ) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς Φορείς με στόχο την στρέβλωση  
του ανταγωνισμού
δ) Δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24  
του Ν. 4412/16
ε)  Δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την  
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες  παρόμοιες  
κυρώσεις
στ) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών  
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε  
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
Ν. 4412/16
ζ)  Δεν  επιχειρεί  να επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης αποφάσεων  της  
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει  εξ  
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 
η) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την  
ακεραιότητά του.

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του  Παραρτήματος  Α  της 
Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο 
στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  (www.nikaia-hosp.gr).  Το  ΤΕΥΔ   φέρει  ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Υπογραφή ΤΕΥΔ
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017:
- Κατά την υποβολή ΤΕΥΔ, είναι  δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
- Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται 
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης.

Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά (π.χ. 
τεχνικά  φυλλάδια,  prospectus  κατασκευαστικού  οίκου,  πιστοποιητικά,  φύλλα 
συμμόρφωσης κ.λ.π.) που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επιπλέον στον εν λόγω φάκελο να υποβληθούν:
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, περί 
των οποίων, ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 
τους
-Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Η τιμή  του  προς προμήθεια  υλικού  δίνεται  σε  ευρώ (€)  ανά  μονάδα μέτρησης,  όπως 
καθορίζεται στον κατάλογο των ζητούμενων ειδών.
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Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι:
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και  απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του 
είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της  υπηρεσίας  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του 
συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται  ότι  από  τις  διευκρινίσεις  που  δίδονται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω, 
λαμβάνονται υπ΄ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει 
να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο  πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από 
τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση.
3.  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών,  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική 
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, 
αν  η  υποβολή,  που  έχει  εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του 
πλήθους  των  προσελθόντων  ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 
με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά.
4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 
ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
6.Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.  Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των 
προσφορών την ημερομηνία  και  ώρα που ορίζεται  από τα έγγραφα της σύμβασης.  Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως 
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ειδικότερα  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  του  Ν. 
4412/2016. 
2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται  ο κυρίως φάκελος προσφοράς,  ο υποφάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής καθώς και  ο  υποφάκελος  της τεχνικής προσφοράς,  μονογράφονται  δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης ή την  πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται  αποδεκτές και  την αποδοχή των 
υπολοίπων προσφορών.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των  προσφορών, 
μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών, 
αποσφραγίζονται  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τα  έγγραφα  της 
σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Ακολουθεί η 
αξιολόγηση από το  αρμόδιο  όργανο  των οικονομικών προσφορών,  κατά  την  οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης. Το αρμόδιο όργανο 
συντάσσει  ξεχωριστό  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή 
απόρριψη  των  οικονομικών  προσφορών,  την  κατάταξη  των  προσφορών  με  βάση  το 
οριζόμενο  με  την  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης  και  την  ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και 
β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
3.  Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  μία  απόφαση  του 
αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο  127  του  Ν.  4412/16  για  συμβάσεις  με  εκτιμώμενη  αξία  έως  εξήντα  χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ /  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται  να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74)  των  δικαιολογητικών  των  Αποδεικτικών  Μέσων  (Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης 
Προσωρινού  Αναδόχου)  όπως  αναφέρονται  παρακάτω.  Τα  δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,  
εφ’ όσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
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i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)  Αν  δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) Αν  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν 
αποδεικνύεται η κάλυψη των όρων και οι προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με την 
παρούσα  διακήρυξη, απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  και  η 
κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την αμέσως  επόμενη  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά  βάσει  της  τιμής  χωρίς  να  λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για τον 
επόμενο προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω υποπαραγράφους  i), ii) 
και iii),  η ανάθεση γίνεται  στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ.  Αν κανένας  από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  η  πλήρωση  μιας  ή 
περισσότερων  από  τις  απαιτήσεις  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  απορρίπτεται  η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά 
βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που 
απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για τον επόμενο προσφέροντα δεν αποδεικνύεται η 
μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  η  πλήρωση  μιας  ή  περισσότερων  από  τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής),  η ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο 
ανάδοχο κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται.

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη 
πρακτικού  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο 
αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την 
κατακύρωση της σύμβασης,  είτε  για τη ματαίωση της διαδικασίας (άρθρα 103 και 106 
ν.4412/16).  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις 
διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
1.  Απόσπασμα  του  ποινικού  μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που 
εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές οι  προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού 
οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

2. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  του  οικονομικού  φορέα  και  πιστοποιητικό  ότι  ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχει 
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε 
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή  όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που 
αναφέρονται  στις  παραγράφους  1  και  2,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να 
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν 
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2.

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού όπως αναγράφονται ανωτέρω 
στην παράγραφο “Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»”, υποπαράγραφος 
Α3 (πλην της περίπτωσης β).

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016.

5.  Aπόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  ήτοι 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο  Επιμελητήριο. 

6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση 
νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση 
Α.Ε., κλπ. ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των 
καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την 
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής 
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κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν. 
4412/2016.

8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων,  για  την  απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.  Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής,  η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα ή  δικαιολογητικά  που έχουν υποβάλει, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν  μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση που υποβάλλεται  από τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δε λαμβάνεται υπόψη. 
2.  Η πιο  πάνω διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις 
πλημμέλειες  ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται  διόρθωση ή  συμπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση 
ή  υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών  φορέων  ή  να  έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή  μεταχείριση  συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής 
ή οικονομικής προσφοράς  που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 
ατέλειες,  επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν  πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες θα λαμβάνουν γνώση των 
προσφορών  των  υπολοίπων  εταιρειών  είτε  κατόπιν  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών ή οικονομικών 
αντίστοιχα)  είτε  με γραπτή αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 21, ΠΔ 28/15 και  τον Κ.Δ.Δ. 
άρθρο 5.
Εφ’ όσον κάποιος οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην προσφορά του ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
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στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δε  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις 
προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά από 
οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής. 

Η  κατακύρωση  τελικά  γίνεται  στον  προμηθευτή  με  την  χαμηλότερη  τιμή,  εκ  των 
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  της 
πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.  Στην  απόφαση  κατακύρωσης  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την 
αναστολή της σύναψης της σύμβασης. 
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  επί 
αποδείξει. 
3.  Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφ’  όσον  η 
αναθέτουσα  αρχή  δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες.  Τα  έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.
4.  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του 
συμφωνητικού,  θέτοντάς  του  προθεσμία  που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5.  Η υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με  βάση τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι 
όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
β)  Η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφ’  όσον  αυτά  δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφ’ όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το 
άρθρο 102. 
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γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 102. 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
1.α) εφ’ όσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης,
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί  να λάβει  χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.
3.  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας 
ανάθεσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να 
ακυρώσει  μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει  ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η 
παράλειψη. 
4.  Η αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από γνώμη του  αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφ’ όσον, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο. 
β)  Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  υλικά  ή  οι  υπηρεσίες  που 
παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
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δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει  να  προσκομίσει  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , η 
οποία καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Ο χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης καλής  εκτέλεσης πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης.

Πριν  την  αποδέσμευση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ο 
προμηθευτής  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  Τραπέζης,  για  την  καλή 
λειτουργία του είδους,  ποσού ίσου με το 2,5  % της συμβατικής αξίας αυτού χωρίς 
Φ.Π.Α., η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του 
είδους.

Μετά  την λήξη του χρόνου  εγγύησης καλής λειτουργίας η προμηθεύτρια αναλαμβάνει την 
συντήρηση  και  επισκευή  του  μηχανήματος,  εφ΄όσον  της  ανατεθεί  από  τον  φορέα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική της προσφορά και στη διακήρυξη.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να 
εκδίδονται  από το Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή να παρέχονται  με γραμμάτιο  του Ταμείου 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού 
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α)  την  ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή προς την  οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται  η  εγγύηση,  ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα,  ο   δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της 
διζήσεως,
 και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  θ)  την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πραγματοποιείται  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και 
λήψη σχετικής Απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
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1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
(χωρίς  Φ.Π.Α.),  σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από 
τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των  προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και  οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την  κοινοποίηση  της  ένστασης.  Στην  περίπτωση της  ένστασης  κατά  της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω  προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται,  με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  ή  μερικώς  δεκτή  από  το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αρμόδιες αποθήκες του Νοσοκομείου.
Η παράδοση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που θα ορίσει ο 
ανάδοχος στην κατατεθειμένη προσφορά του.
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που  ορίζει  η  σύμβαση.  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της 
αναθέτουσας  αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφ’ όσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του  αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.  Η  απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος  από  την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του αναδόχου. 
4.  Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  συνεπεία  λόγων 
ανωτέρας  βίας  ή  άλλων  ιδιαιτέρως  σοβαρών  λόγων  που  καθιστούν  αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.
5.  Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.  Μετά  από κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  τούτων,  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον Υπεύθυνο 
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της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται 
να  παραστεί,  εφ’  όσον  το  επιθυμεί,  ο  προμηθευτής  και  διενεργείται  ποσοτικός  και 
ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:
 Με μακροσκοπική εξέταση
 Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
 Με πρακτική δοκιμασία
 Με όλους  ή  όσους  από τους  παραπάνω  τρόπους  χρειάζεται  ανάλογα  με  το  προς 

προμήθεια είδος.
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά 
την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 203 παρ. 1 περ. α) και β) του Ν4412/16.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.  Αν  το  υλικό  φορτωθεί -  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού 
χρόνου και  μέχρι  λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το 
άρθρο   206  του  Ν.  4412/16,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5% επί  της  συμβατικής  αξίας  της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα/
2.  Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς  Φ.Π.Α.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
3.  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση- 
παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
4.  Η  είσπραξη  του  προστίμου  γίνεται  με  παρακράτηση  από  το  ποσό  πληρωμής  του 
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφ’ όσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220  να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)  ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος αρχίζει  η περίοδος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε πέντε (5) έτη  (ή όσο επιπλέον χρονικό 
διάστημα  αναφέρεται  ενδεχομένως  στην  προσφορά  του  Αναδόχου). Στη  διάρκεια  της 
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περιόδου  αυτής  ο  Ανάδοχος  εγγυάται  την  καλή  λειτουργία  του  μηχανήματος  που  θα 
προμηθεύσει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους 
και  τους  λοιπούς  συναφείς  όρους  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  της 
τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει  
προσκομίσει.  Η  εγγύηση  καλύπτει  το  Νοσοκομείο  για  όλες  τις  περιπτώσεις  βλάβης, 
δυσλειτουργίας ή/ και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του 
μηχανήματος προς τα συμφωνηθέντα.
Σε όλες τις  πιο πάνω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει αναποφάσιστα και χωρίς καμμία 
οικονομική  επιβάρυνση του  Νοσοκομείου  να  αποκαθιστά  τη   βλάβη,  τη  δυσλειτουργία 
ή/και ασυμφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με 
μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού.
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε 
είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της 
καλής  λειτουργίας  του  μηχανήματος,  καθώς  επίσης  και  των  εργασιών  προληπτικής 
συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο 
της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Ανάδοχο.
Ο χρόνος ανταπόκρισης του Αναδόχου για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του 
μηχανήματος είναι 24 ώρες από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση.
Κατ’  εξαίρεση,  η  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  του  μηχανήματος  δεν  καλύπτει  τις  εξής 
περιπτώσεις:
1. Αποδεδειγμένα κακή ή  μη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος από υπαλλήλους του 
Νοσοκομείου ή τρίτους.
2. Επεμβάσεις  στο μηχάνημα από αναρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτα 
πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο.
3.  Περιπτώσεις  ζημίας  ή  καταστροφής  προκαλούμενης  από  θεομηνίες  (σεισμούς, 
πλημμύρες κ.λπ.)  ή από ανθρώπινες ενέργειες,  κακόβουλες ή μη (πυρκαγιές,  εκρήξεις 
κ.λπ.).
4. Προσβολή του εξοπλισμού από κάθε είδους υγρά ή χημικές ουσίες (νερό, αναψυκτικά, 
όξινα ή βασικά διαλύματα κ.λπ.).
5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν συνδεδεμένο το 
μηχάνημα, διακοπές ρεύματος, απότομες πτώσεις τάσης κ.λπ.
Η συντήρηση – επισκευή του μηχανήματος θα γίνεται στους χώρους του Νοσοκομείου. Αν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Ανάδοχος μεριμνά για τη μεταφορά του εξοπλισμού στις δικές 
του εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον 
χρέωση.
Ο  Ανάδοχος  εγγυάται  την  ύπαρξη  ανταλλακτικών  για  την  εξασφάλιση  της  καλής 
λειτουργίας του μηχανήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά τη 
λήξη της εγγύησης, όπως ρητά θα αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος  αναλαμβάνει  την 
συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, μέχρι την συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών,  έναντι  ιδιαίτερης αμοιβής,  εφ’  όσον του ανατεθεί  από το φορέα σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα  στην οικονομική  του προσφορά και  στην διακήρυξη,  με  βάση τα κάτωθι 
καθώς και τα ζητούμενα στο Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαφαφές»:
Α΄ τρόπος:
Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος κατόπιν κλήσεως του Νοσοκομείου:
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίζει την ωριαία αποζημίωση 
του τεχνικού που θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδά του (μετάβαση επιστροφή – διαμονή – 
διατροφή κ.λ.π.) . Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα χρεώνονται ξεχωριστά.
Β΄ τρόπος:
Ανάληψη συντήρησης και επισκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
οίκου:
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Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει την αμοιβή συντήρησης 
και  να  ορίσει  το  χρόνο (κάθε πότε)  την συντήρηση του  μηχανήματος  σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή οίκου. 
Γ΄ τρόπος:
Ανάληψη συντήρησης και επισκευής (πλήρης):
Στην  περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει την αμοιβή στην οποία 
θα περιλαμβάνονται εργασία και ανταλλακτικά, εξαιρουμένων των αναλωσίμων τα οποία 
απαραίτητα να αναφέρονται, και στην οικονομική προσφορά της να γίνεται αναφορά της 
τιμής τους.
Στην  πλήρη  συντήρηση  θα  περιλαμβάνεται  υποχρέωση  του  προμηθευτή  και  για 
προληπτικό έλεγχο συντήρησης, ανά τρίμηνο τουλάχιστον, ώστε το μηχάνημα να είναι σε 
κατάσταση ετοιμότητας.
Στην  πλήρη  συντήρηση   θα  περιλαμβάνεται  απεριόριστος  αριθμός  επισκέψεων  του 
συντηρητή/ προμηθευτή για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων (επισκευών).
Δ΄ τρόπος:
Ανάληψη συντήρησης και επισκευής (χωρίς ανταλλακτικά):
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα καθορίζει  την ετήσια αμοιβή για όσες φορές 
χρειασθεί να επιληφθεί της επισκευής του μηχανήματος μετά την κλήση του Νοσοκομείου.
Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αλλάζει  κατ’  έτος  τον  τρόπο  ανάθεσης  της 
συντήρησης και επισκευής.

Να κατατεθεί με την προσφορά τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
και να καθορισθεί το κόστος ωριαίας αποζημίωσης πέραν του συμβατικού χρόνου 
ανταπόκρισης  .  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  έχει  στις  αποθήκες  του  στοκ  από  ανταλλακτικά  και 
ιδιαίτερα εκείνα που η αντικατάστασή τους είναι συνήθης.
Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν στις εδώ αποθήκες του,  τότε υποχρεούται  να 
προσκομίσει τα ανταλλακτικά μέσα σε 12 ημέρες από της ειδοποιήσεως του Νοσοκομείου.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Για τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα του μηχανήματος που σύμφωνα με την προσφορά του 
ενδιαφερομένου κρίνονται ως εκτός αυτών της συντηρήσεως και επισκευής και χρεώνονται 
αυτοτελώς,  αυτά  πρέπει  να  αναφέρονται  ρητώς  στην  προσφορά  ότι  εξαιρούνται  από 
εκείνα της συντήρησης και επισκευής με ή χωρίς ανταλλακτικά.
Τα τιμολόγια των ανταλλακτικών αυτών ή εξαρτημάτων θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά 
από  θεωρημένο  τιμοκατάλογο  του  εμποροβιομηχανικού  Επιμελητηρίου  της  χώρας 
παραγωγής τους και πιστοποιητικό προελεύσεως.
Οι δύο παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
μεταξύ του Νοσοκομείου και της προμηθεύτριας εταιρείας συναφθησομένης συμβάσεως 
προμήθειας του μηχανήματος.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Η ακινητοποίηση (μη λειτουργία) του μηχανήματος κατά τον χρόνο που καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) ημερών.
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας η ακινητοποίηση του μηχανήματος 
δεν μπορεί να υπερβεί (συνολικά για κάθε χρόνο):
Α. Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο τις 10 ημέρες
Β. Τον τρίτο και τέταρτο χρόνο τις 12 ημέρες
Γ. Τον πέμπτο και έκτο χρόνο τις 14 ημέρες
Δ. Τον έβδομο και όγδοο χρόνο τις 16 ημέρες
Ε. Τον ένατο και δέκατο χρόνο τις 20 ημέρες
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Για ακινητοποίηση πέραν των πιο πάνω αναφερομένων ημερών επιβάλλεται  πρόστιμο 
στον  προμηθευτή  ανερχόμενο  στο  ποσοστό  1‰  επί  της  αγοραστικής  αξίας  του 
μηχανήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφ’ όσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης,  το εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 
4 του άρθρου 73 (ήτοι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει  από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν μπορεί να 
αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  διαπράξει  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του).
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφ’  όσον 
επιλεγούν
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για  την  αποτροπή  ζημιών  ή  φθορών  και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της 
ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον ανάδοχο, εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της 
προμήθειας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του αναδόχου. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα γίνει  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 
(ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης.
Επισημαίνεται  ότι η  υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί  να  γίνει   προ της   
ημερομηνίας  εκδόσεως  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής.
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 είναι  τα εξής:
α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα 
με το άρθρο 208 του Ν 4412/16,
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β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα,
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν,
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.
Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  δύναται  να  ζητείται  και  οποιοδήποτε  άλλο 
δικαιολογητικό, εφ’ όσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Θα  πρέπει  υποχρεωτικά σε  κάθε  τιμολόγιο  ιατροτεχνολογικού  προϊόντος  ή 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που θα εκδίδονται απ΄ τον προμηθευτή, να αναγράφεται ο 
κωδικός προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (πρώην Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. 
Α.Ε.). Οι Διαχειρίσεις των Νοσοκομείων θα καταχωρούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του 
τιμολογίου και τον ανωτέρω κωδικό. Ανάδοχος που δεν συμμορφώνεται δεν δύναται να 
προμηθεύει τα νοσοκομεία και θα πρέπει να αναφέρεται στην αντίστοιχη Υ.ΠΕ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως 
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Για  ότι  δεν  προβλέπεται  από  την  παρούσα  Διακήρυξη  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι 
και  η  οποιαδήποτε  μη  συμμόρφωση  προς  αυτούς  συνεπάγεται  απόρριψη  της 
προσφοράς.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει  να φέρουν σήμανση πιστότητας  CE. Οι  συμμετέχοντες 
συνυποβάλλουν  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  τεχνική  τους  προσφορά,  ανάλογα  με  την 
κατηγορία  του  προϊόντος,  πιστοποιητικά  κοινοποιημένων  Οργανισμών,  δηλώσεις 
συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη 
καταλληλότητα  και  ασφάλεια  των  προσφερόμενων  ειδών  για  τη  χρήση  για  την  οποία 
προορίζονται  και  γενικά  η  συμμόρφωση  του  κατασκευαστή  προς  τις  διατάξεις  των 
κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρμονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ:
Τροχήλατο σύστημα υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής χρήσης, νέας τεχνολογίας αποτελούμενο 
από:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

1. Βασική μονάδα , (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται παρακάτω) .

2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 1-7Mhz ), κατάλληλη 
για απεικόνιση σε πράξεις επεμβατικής ακτινολογίας.

3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array , ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 4-16Mhz )

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Εφαρμογές  για  την  κάλυψη  των 
ειδικοτήτων της ιατρικής

Επεμβατικής Ακτινολογίας

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ:
Linear Array 4-16 Mhz
Convex Array 1-7Mhz
Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να  αναφερθούν  και  να  προσφερθούν 

προς  επιλογή τυχόν  επιπλέον ηχοβόλες 
κεφαλές.  Να  περιγραφεί η  τεχνολογία 
τους.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ:
B-MODE ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά )
M-MODE ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά )
COLOR DOPPLER ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά )
POWER DOPPLER/ENERGY 
DOPPLER/COLOR ANGIO

ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  /  TAXYTHTA TOY 
DOPPLER

ΝΑ  ρυθμίζεται  και  να  απεικονίζεται 
στην οθόνη

PW DOPPLER ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά )
Tissue Harmonic Imaging ΝΑΙ, 

Να  λειτουργεί  με  όλες  τις  διαθέσιμες 
κεφαλές Linear και Phased Array 
(Να περιγραφεί αναλυτικά )

Τραπεζοειδής απεικόνιση ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά )
Triplex Mode ΝΑΙ ( Να περιγραφεί αναλυτικά ) 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική 
τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη 
συλλογή μεγάλου αριθμού 
διαγνωστικών πληροφοριών από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, 
για επίτευξη υψηλής ανάλυσης
(διακριτικής ικανότητας ) 

Ναι 
(Να  αναφερθούν  οι  κεφαλές  και  οι 
τεχνικές  απεικόνισης  με  τις  οποίες 
λειτουργεί  και  πώς  ενεργοποιείται  η 
τεχνική )

Τεχνική επεξεργασία εικόνας σε επίπεδο 
pixel για την μείωση του θορύβου και 
βελτίωση της ορατότητας και της υφής 
ιστικών  μοτίβων  και  αύξηση  της 
ευκρίνειας τους. 

Ναι
(Να  αναφερθούν  οι  κεφαλές  και  οι 
τεχνικές  απεικόνισης  με  τις  οποίες 
λειτουργεί  και  πώς  ενεργοποιείται  η 
τεχνική )

Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με 
την  χρήση  ενός  μόνο  πλήκτρου  της 
εικόνας  B-Mode και  του  φασματικού 
Doppler όπως  ενίσχυση,  Baseline, 
ταχύτητες κλπ

Ναι 
(Να περιγραφεί αναλυτικά  )

Επεξεργασία  εικόνων  μετά  την  λήψη 
(post processing )

Ναι  (Να  περιγραφούν  αναλυτικά  οι 
δυνατότητες )

Σημεία ή ζώνες εστίασης ( focus points ) ≥12
Υψηλό δυναμικό εύρος
(Dynamic Range )

≥280

Δυνατότητα  ταυτόχρονης  σύνδεσης 
μέχρι 5 ηχοβόλων κεφαλών εκτός pencil

Ναι ( Να προσφερθεί προς επιλογή )

Βάθος Σάρωσης ≥40
Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης Ναι ( Να περιγραφεί αναλυτικά  )
Πολλαπλοί  χρωματικοί  χάρτες  της 
κλίμακας του γκρί

Ναι ( Να αναφερθούν  )

Έγχρωμη  οθόνη  επίπεδου  τύπου  και 
υψηλής διακριτικής ικανότητας 

≥21″

Έγχρωμη οθόνη αφής επιλογών ≥ 13″
Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα 
είδη απεικόνισης. 

Ναι ( Να περιγραφεί αναλυτικά  )

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης Δυνατότητα  απεικόνισης  μονής  και 
διπλής  οθόνης  με  τους  συνδυασμούς: 
Β+PW+CFMη Β-Β. 
Να  αναφερθούν  επιπλέον  συνδυασμοί 
εφόσον διατίθενται. 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων ( calipers ) ≥ 8
Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία Ναι ( Να προσφερθεί προς επιλογή )

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ :
Μονάδα σκληρού δίσκου ≥500 GB
USB/Flash Drive Ναι ( Να περιγραφεί αναλυτικά  )
Ενσωματωμένη  κινηματογραφική 
μνήμη  ασπρόμαυρων  και  εγχρώμων 
εικόνων

Ναι ( Να περιγραφεί αναλυτικά  )

Δυνατότητα επικοινωνίας με WiFi ΝΑΙ ενσωματωμένο
Δυνατότητα  ενσωματωμένου  σκληρού 
δίσκου SSD

Ναι ( Να προσφερθεί προς επιλογή )
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :
Σύστημα επικοινωνίας DICOM Ναι ( Να περιγραφεί αναλυτικά  )
Aναλογική έξοδος ΝΑΙ ενσωματωμένο 
Ψηφιακή έξοδος HDMI ΝΑΙ ενσωματωμένο 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών Ναι (Βασικό -Να περιγραφεί αναλυτικά)
Άλλες εφαρμογές Ναι  (Να προσφερθούν  προς  επιλογή  – 

Να περιγραφεί αναλυτικά  )

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:
Ασπρόμαυρο Καταγραφικό Ναι 
Έγχρωμο καταγραφικό Να προσφερθεί προς επιλογή 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Εγγύηση καλής λειτουργίας Ναι. 5 έτη

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει 
CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. με πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο 
ή νόμιμα ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο (επί ποινή αποκλεισμού). Ο κατασκευαστικός οίκος 
και ο προμηθευτής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO, 
για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 13485). H προμηθεύτρια εταιρεία, να πληροί την Υ.Α 
ΔΥ8δ/Γ.Π.  οικ/1384/04  και  να  είναι  ενταγμένη  σε  πρόγραμμα  εναλλακτικής  διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε.

2. Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (5)  πέντε ετών και 
κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

3. Να εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  ανταλλακτικών τουλάχιστον   για  δέκα (10)  έτη  με 
βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών 
στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος  
του  κατασκευαστικού  οίκου  στην  Ελλάδα  ή  σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  πάψει  να 
υφίστανται ως επιχείρηση. 

4. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εγκαταστήσει  και  να  παραδώσει  σε  πλήρη 
λειτουργία το ζητούμενο εξοπλισμό, να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην σωστή χρήση για την 
εκμετάλλευση  όλων  των  δυνατοτήτων  του  μηχανήματος  και  το  Τεχνικό  προσωπικό  του 
Νοσοκομείου στην  επισκευή και  συντήρηση των μηχανημάτων,  για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται.

5. Οποιαδήποτε επίσκεψη του προμηθευτή για οποιοδήποτε λόγο στο μηχάνημα και 
κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγύησης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δελτίο τεχνικής 
υποστήριξης, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά ο λόγος της επίσκεψης.

6. Σε περίπτωση αστοχίας υλικού, πιθανής δυσλειτουργίας, μειωμένης απόδοσης ή 
βλάβης του μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούνται να ανταποκριθεί έγκαιρα και εντός  
χρονικού διαστήματος 24 ωρών το αργότερο, κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης ειδοποίησής 
του  από  το  αρμόδιο  τμήμα,  παρέχοντας  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης,  για  έλεγχο  και 
αντιμετώπιση  προβλημάτων  του  μηχανήματος,  στο  χώρο  που  έχει  εγκατασταθεί  και 

24



λειτουργεί. 

7. Όσο σοβαρή και να είναι η βλάβη, το μηχάνημα δεν μπορεί να παραμείνει εκτός 
λειτουργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε εργάσιμων ημερών. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Νοσοκομείο τον χρόνο αποκατάστασης βλάβης 
και επαναλειτουργίας του μηχανήματος προτείνοντας εναλλακτική λύση. 

8. Εφόσον η αποκατάσταση βλάβης του μηχανήματος, ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες 
ημέρες με ευθύνη του προμηθευτή, τότε είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει προσωρινά 
το μηχάνημα,  με  δικό του  εφεδρικό.  Η δέσμευση αυτή θα αναφέρεται  με  σαφήνεια στην 
προσφορά της εταιρείας και θα διευκρινίζεται ρητά.

9. Να δοθεί  το κόστος για την επισκευή και  συντήρηση μετά τη λήξη του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας (ωριαία χρέωση μετά από κλήση του Νοσοκομείου, συντήρηση 
και επισκευή πλήρης, συντήρηση και επισκευή χωρίς ανταλλακτικά).

10. Να δοθεί πλήρης κατάλογος με τους αντίστοιχους εργοστασιακούς κωδικούς και 
τιμές των ανταλλακτικών και αναλωσίμων εάν απαιτούνται, με πλήρεις διευκρινήσεις για το τι  
θεωρείται ανταλλακτικό και τι αναλώσιμο καθώς και η διάρκεια ζωής τους. Τα αναλώσιμα της 
συσκευής  να  υπάρχουν  διαθέσιμα  στην  Ελληνική  αγορά  και  να  μην είναι  αποκλειστικής 
προμήθειας.

11. Να συνοδεύεται από πλήρες, επίσημο,  εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού 
οίκου στην  Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL)  με  σαφείς  με  σαφείς  οδηγίες  χρήσεως,  με 
αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες 
εφαρμογές  και  επίσημο  εγχειρίδιο  συντήρησης  του  κατασκευαστικού  οίκου  (SERVICE 
MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

12. Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  αξιολογηθούν  οι  προσφορές  ,  είναι  η  ύπαρξη 
φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και 
με  την  σειρά  που  αναφέρονται  όλα   τα   αιτήματα  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Όπου 
ζητείται  ή κρίνεται  απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή 
οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα 
και παράγραφο  του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1   και τη διαδικασία   
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222003]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ, 18454]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δημητροπούλου Ι.]
- Τηλέφωνο: [213-2077407-8]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@nikaia-hosp.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.nikaia-hosp.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (CPV): [33112000-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]
- Εφ’ όσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Α.Δ: 12/2020]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον 
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφ’  όσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽ 
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο 
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο 
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο 
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφ’  όσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια 
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με 
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού 
συστήματος (προ) επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 
124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
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μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά 
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η 
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία 
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και, 
κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο 
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις 
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ  
εφ’  όσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική  
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να 
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη 
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον 
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους  
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς 
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της 

α) [……]

β) [……]

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή 
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση,  αναφέρετε το όνομα και  τη  διεύθυνση του προσώπου ή  των προσώπων που είναι  
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον 
τόπο γέννησης εφ’ όσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις 
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων 
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια 
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και 
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι,  επισυνάψτε  χωριστό  έντυπο  ΤΕΥΔ  με  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς  
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,  
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον  
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι  
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφ’  όσον  είναι  σχετικές  για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και  
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα  
επαγγελματικά  προσόντα που ορίζονται  στην περίπτωση στ΄  του Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του Προσαρτήματος  Α΄  ή  με  την  σχετική  
επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  ωστόσο  να  βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφ’ όσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των 
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή  
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφ’ όσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να  
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του  
30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των 
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις  
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα  
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση 
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 το  οποίο  είναι 
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή 
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που 
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην 
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφ’ όσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση 
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11 Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου,  της  22ας  Ιουλίου 2003 για  την καταπολέμηση της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  
31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη διαφθορά όπως ορίζεται  στο  ν.  3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),  «Κύρωση και  εφαρμογή της  Σύμβασης  
ποινικού δικαίου  για τη διαφθορά και  του Πρόσθετου σ΄  αυτήν  Πρωτοκόλλου»  (αφορά σε   προσθήκη  καθόσον στο ν.  Άρθρο 73  παρ.  1  β  
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316  
της 27.11.1995, σ.  48)  όπως κυρώθηκε με το ν.  2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών  
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  
164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται  
στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες και  τη  
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή  
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται  στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 5ης Απριλίου 2011, για την  
πρόληψη και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους  
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.  
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73).
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Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή  
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή  
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή  
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή  
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την 
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που 
λήφθηκαν21:

[……]

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73  
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση᾽  
πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την 
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και 
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφ’ 
όσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την  
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων):24

[……][……][……]

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν  
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφ’ όσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς  
λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή/και   όταν  ο  αποκλεισμός  θα  ήταν  σαφώς  
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,  ή όταν ο οικονομικός  
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή  
εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο  δεν  είχε  τη δυνατότητα να λάβει  μέτρα,  σύμφωνα με  το τελευταίο  εδάφιο  της  
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή  
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή  
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του, 
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς 
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και 
εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση 
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχιση  της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις27

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

25 Όπως αναφέρονται  για τους  σκοπούς  της  παρούσας διαδικασίας  σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες  διατάξεις,  στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφ’ όσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.  
3863/2010.
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πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη 
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων29,  λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο  αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της 
σύμβασης30;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια31 κατά  την 
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο 
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης, 
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα 
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης 
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την 
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι

[….................]

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να 
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της 
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς 
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με 
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης 
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του 
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη 
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ 
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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                                                                  Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που  
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8  
παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα  
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που  
λήφθηκαν: 
[……]

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και  
άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο  μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα  
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους  
ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων  
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  
προσδιοριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να 
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

33 Όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του  Προσαρτήματος  Α,  οι  οικονομικοί  φορείς  από  ορισμένα  κράτη  μέλη  οφείλουν  να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός  φορέας πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα διασφάλισης  
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή  
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και  
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που 
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα 
διασφάλισης  ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που 
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας 
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα 
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  
αναθέτων  φορέας  έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά  και  χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια  ή  κανόνες  που  
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να  
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν  
να  συνοδεύονται  από  απαιτήσεις  όσον  αφορά  τα  πιστοποιητικά  (ή  το  είδος  τους)  ή  τις  μορφές  
αποδεικτικών  εγγράφων,  εφ’  όσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν,  
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες  
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφ’ όσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων, 
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή  
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων  
διατίθενται  ηλεκτρονικά34,  αναφέρετε  για  το  
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι35

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  
εγγράφων): [……][……][……]36

34 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
36 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –  
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών  
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας  
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει  
πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους  
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΔΥ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"      

 No … / …

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

………………..…………………, για την κάλυψη των αναγκών του …….. 
(Αρ.Διακ. ……/……..)

Νίκαια,  ………  Οι  υπογράφοντες  αφ’  ενός  μεν  ο  κ.  ...……………………………, 
Διοικητής  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Νίκαιας  –  Πειραιά  «Ο  Άγιος  Παντελεήμων»,  
ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ. …………………………,  
ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας «…………………………………», διεύθυνση  
……………, τηλέφωνο ………, fax ………, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα  
εξής:

Την  ……………… στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»  
διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια …………………. (Αρ. Διακ. 
………/……..). 

Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  ……  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   του 
Νοσοκομείου, της από ……………………. συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο  
δεύτερος  συμβαλλόμενος,  ονομαζόμενος  στο  εξής  προμηθευτής,  στον  οποίο   ο  
πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει  
την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η  
σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης  τιμής  
απ’ αυτόν, ήτοι:

Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Θα συμπεριληφθούν:
 Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία  

της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  παρούσα  διακήρυξη  και  την  τεχνική  
προσφορά του μειοδότη

 Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  οικονομική  
προσφορά του μειοδότη

 Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης.

Χωρίς  να  χωρά  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  της  
προσφοράς του προμηθευτή.



Η διακήρυξη  του  διαγωνισμού  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  –  Πρόγραμμα  Διαύγεια 
http://et.diavgeia.gov.gr και  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  (www.nikaia-hosp.gr → 
Προμήθειες → Διακηρύξεις διαγωνισμών).

Για  την  παραλαβή  της  παρούσας  διακήρυξης  σε  έντυπη  μορφή  από  το  γραφείο 
προμηθειών  του  Γ.Ν.Ν.Π.  «Άγιος  Παντελεήμων»,  η  οποία  όμως  είναι  προαιρετική, 
απαιτείται η καταβολή αντιτίμου δεκαπέντε (15 €) ευρώ.

Για  κάθε  άλλη  πληροφορία  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Γρ. 
Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο 
213-2077407 - 8.

   
         
                                                                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

      
                                                                                              ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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