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 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
 

 1Ζ
 .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ  

 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  
 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ

 ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Αλαξηεηέα ζην Κεηξψν  
Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν 

Ραρ. Γ/λζε: Βαζ. Πνθίαο 114 Αζήλα, 20/2/2015 
Ρ.Θ.: 115 27 Αξ. Γηαθήξπμεο: Φ 6/2015 (6158 ΔΠΖΓΖΠ) 
Ξιεξνθνξίεο: Βαιζακή Η. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 
Ρειέθσλν:  213 208 8750  
Φαμ:  213 208 8530   
Email: ibalsami@hippocratio.gr   

 
ΘΔΚΑ: «Γηαθήξπμε Γηεζλή Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Ξξνκήζεηα Ππξξαπηηθψλ 
Κεραλψλ Λνζνθνκεηαθήο Σξήζεσο (CPV: 33162000-3, Ππζθεπέο θαη φξγαλα ρεηξνπξγείνπ) κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 347.281,53 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, γηα 
έλα έηνο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξίκελεο παξάηαζεο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ΞΞ 2013» 

 
 ΑΞΝΦΑΠΖ

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρν Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160/Α/08.08.2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Ρν Λ.4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α΄/29.05.2013) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Ρνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Ρν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α‟/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην Πχζηεκα γείαο θαη Άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

5. Ρν λ.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη 

ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε 

ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 

(L 335)» (ΦΔΘ 173/Α΄/03.09.2010) φπσο ηζρχεη. 

6. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2012). 

7. ην Λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α‟/18.06.07) «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

8. Ρν Λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

9. ην Λ.2955/2001 (Φ.Δ.Θ. 256/η.Α‟/02-11-2001) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

10. ην Λ.2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α‟/02-03-2001) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο γείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

11. Ρν λ.2859/2000 «πεξί Φ.Ξ.Α.», (ΦΔΘ 248/Α΄/07.11.2000) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

12. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

45/Α΄/09.03.1999) φπσο ηζρχεη. 

13. Ρν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α‟/27.11.1995) «Ξεξί ∆εµνζίνπ Ινγηζηηθνχ, Διέγρνπ Γαπαλψλ ηνπ 

Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

14. Ρν Λ.2286/95 (ΦΔΘ 19/Α΄/01.02.1995), «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» φπσο ηζρχεη. 
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15. Ρν α. 24 ηνπ λ.2198/1994 (ΦΔΘ 43/Α‟/22.03.1994) ζρεηηθά µε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήµαηνο» ζην εηζφδεµα απφ εµπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

16. Tν Ξ.∆. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο» (ΦΔΘ 194/Α‟/22.11.2010).  

17. Ρν ΞΓ 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ 150/Α‟/01.07.2007) φπσο ηζρχεη. 

18. Ρν ΞΓ 60/2007 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ 

“πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ”» (ΦΔΘ 64/Α΄/07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 

Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005». 

19. Ρν ΞΓ 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35 ηεο 29.06.2000 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΘ 

138/Α΄/05.06.2003). 

20. ην Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α΄/11.04.1996) «Νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ησλ Διιεληθψλ 

Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

21. Ρελ ππ. αξ. ΑΞ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Θαζνξηζκφο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο» (ΦΔΘ 

431/Β/07.05.1998). 

22. Ρελ ππ. αξ. Ξ1/2380/18.12.2012 (ΦΔΘ 3400/Β/20.12.2012) ΘΑ «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».  

23. Ρελ ππ. αξ. 5511 (ΦΔΘ 3100/Β/18.11.2014) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ 

αξηζκ. 1974/2014 (Β΄ 1053) πνπξγηθήο απφθαζεο πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...) έηνπο 2013, πηζηψζεηο 2014 

θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ. 

24. Ρελ ππ‟ αξηζ. 1974/17.04.2014 (ΦΔΘ 1053/Β/29.04.2014) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο 
«Νξηζκφο θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη 
Φαξκάθσλ γείαο (ΞΞΦ) 2013 πηζηψζεηο 2014 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ». 
25. Ρελ ππ. αξηζ. 6311/29.11.13 (ΦΔΘ 390/Β΄/19.02.14) Θνηλή Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ πεξί: «Έγθξηζεο Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, 
πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Κνλάδσλ γείαο θαη Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, έηνπο 2013, κε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο 
πεγέο».  
26. Ρελ ππ‟ αξηζ. 6881/03.10.2012 (ΑΓΑ: Β437Θ-ΟΣΓ) Δγθχθιην ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο, πεξί 

Νδεγηψλ εθηέιεζεο & εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (ΞΞ) έηνπο 

2012, πηζηψζεηο 2012 θαη 2013». 

27. Ρελ ππ. αξ. 11081/14.12.2011 (Β΄2957) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ γείαο «Έγθξηζε 
ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 
9παξάγξαθνο 1 ηνπ Λ. 3580/07». 
28. Ρε ππ. αξ. 23122/23.07.14 Απφθαζε ηεο 1εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
29. Ρν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) Ππλεδξίαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ΞΞ 2012 θαη εθεμήο». 
30. Ρελ ππ‟ αξηζ. 28/02.09.14 (Θέκα 12ν) Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ (ΑΓΑ: 7ΕΓ94690ΥΠ-ΛΓΡ). 
31. Ρηο ππ. αξ. 15551/29.08.14 ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε κε 
ηελ ππ. αξ. 5297/26.03.14 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
32. Ρελ ππ. αξ. 16977/23.09.14 Αλαθνίλσζε δηελέξγεηαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
33. Ρελ ππ. αξ. 2875/20.02.2015 απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ κεηάζεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 
δηελέξγεηαο ηνπ ππ. αξ. Φ6/15 Γηαγσληζκνχ. 
34. Ρελ ππ. αξ. 10β/Γ.Ξ.νηθ. 109729/17.12.2013 (ΦΔΘ 644/ΝΓΓ/24.12.13) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
γείαο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ηνπ Ληθφιανπ Ρνπξνχηζηθα σο Αλαπι. Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο. 
35. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», φπσο ηζρχεη. 
36. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ 

πνζνχ ησλ 347.281,56 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 
Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «Ηππνθξάηεην» (ΘΑΔ 1311 & 1899), 
ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 339/19.02.15 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 7ΘΠΕ4690ΥΠ-ΑΛΣ). 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

 

1. Γηεζλή Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Ξαξάξηεκα Δ΄ ηεο παξνχζαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή.  
2. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα 
επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδόληα έλα επξώ θαη πελήληα ηξηώλ ιεπηώλ (347.281,53 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θη εηδηθφηεξα ηνλ ΘΑΔ 1311 & 1899. 
3. Ζ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε δηθαίσκα 
κνλνκεξνχο ηξίκελεο παξάηαζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΓΠ) ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 

4. Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία πελήληα δχν (52) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο ΔΔ, ζην Ρεχρνο 
Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ππ. αξ. Ξ1/2390/2013 πνπξγηθήο Απφθαζεο. 
5. Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 
δηαθφζεο ζαξάληα (240) εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
6. Ρφπνο – Σξφλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΡΖΛ ΞΙΖ ΔΠΖΓΖΠ 
ΙΖΜΖ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ 

WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 
ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π 

20.02.2015 

ΖΚΔΟΑ: ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

01.04.2015 

ΖΚΔΟΑ: ΡΔΡΑΟΡΖ 
ΥΟΑ: 17:00ΚΚ 

07.04.2015  

ΖΚΔΟΑ: ΡΟΗΡΖ 
ΏΟΑ 12:00ΚΚ 

 
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Λ. 4155/13 (ΦΔΘ/Α/29-5-2013) φπσο ηζρχεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013 
(ΦΔΘ/Β/2677/21.10.2013) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. 
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Α Ξ1-2390/2013 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Β‟ ηεο παξνχζεο. 

7.   Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο: 

 α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 β) Δλψζεηο θπζηθψλ ή/ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) Ππλεηαηξηζκνί 

 δ) Θνηλνπξαμίεο 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
8. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 
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ππνγξαθήο. O θαηάινγνο ησλ Αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ 

Διιάδα, αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ 

(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Supervised 

List.html). Πηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 8.1 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

  8.1.1 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ 

γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γελ. Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

 8.1.2 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη 

δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 

εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

 8.1.3 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

   - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

   - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, ζην Ξαξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Ξαξάξηεκα IX Γ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 8.2 Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο. 

 8.3 Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

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

εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

9. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 
9.1 «ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α‟ 

9.2 «ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β‟ 

9.3 «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟ 

9.4 «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ » ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟ 

9.5 «ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ E‟ 

9.6 «ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄ 

9.7 «ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄ 

9.8 «ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ΄ 

 

Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο 

άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ.118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν 

ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ 

δεηεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ 

άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΞΓ 118/07, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ 
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έλζηαζεο. Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

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

ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Ξξνκεζεπηέο. 

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

10. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, 

βαζηδφκελε ζην νξηδφκελν δηα ηεο παξνχζεο θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 

11. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλνπλ ην Γεκφζην. Ζ 

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζηαιεί κε ειεθηξνληθά κέζα ζηελ ΔΔ ηεο Δ.Δ. θαη ε δηαθήξπμή ηνπ ζα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «Ηππνθξάηεην» ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.hippocratio.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

12. Θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε απηή ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ 

δεκνζίνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ. 

 
Ν ΑΛΑΞΙ. ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 
 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΡΝΟΝΡΠΗΘΑΠ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Ζ Ξξντζηακέλε 
Ρκήκαηνο Γξακκαηείαο 
ΗΥΑΛΛΑ ΚΔΙΑΛΗΡΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ππλεκκέλα: 
- Αλαιπηηθφ Ρεχρνο Γηαθήξπμεο 

 
Δζση. Γηαλνκή: 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
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 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

          1Ζ
 .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ  

          «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΓΗΑΘΖΟΜΖ

 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ  

 
 

«ΠΟΟΑΞΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΣΟΖΠΔΩΠ» 

 

ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΘΑΡΑ CPV: 33162000-3 

(ΠΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

 
 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Γηνηθεηηθή – Νηθνλνκηθή πεξεζία 
πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ / Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 

 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ππξξαπηηθέο Κεραλέο Λνζνθνκεηαθήο Σξήζεσο 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

 ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΘΑΡΑ ΘΥΓΗΘΝ CPV 33162000-3, Ππζθεπέο θαη φξγαλα ρεηξνπξγείνπ 

 ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ Ζιεθηξνληθφο Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο 

 ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Σακειφηεξε ηηκή 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ 

 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ

Έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε 
δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξίκελεο παξάηαζεο 

 ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ € 347.281,53 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ραθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο  
ΘΑΔ 1311 

 ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ Λαη  
Θαηάζεζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ δεηγκάησλ γηα έιεγρν εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

 ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

 ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή: 01.04.2015     Υξα: 17:00κκ 
Έληππε πξνζθνξά: Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο 
πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά 
πεξίπησζε, ζε έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο .  

 ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ζιεθηξνληθή πνβνιή: Πηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π) (ειεθηξνληθή κνξθή)  
Έληππα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε:  
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρκήκα Γξακκαηείαο 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

 ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα 
γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π ηελ 
07.04.2015, ψξα Διιάδαο 12:00 κκ.  
 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ

www.promitheus.gov.gr  
www.hippocratio.gr  Γηαγσληζκνί–

Γηαπξαγκαηεχζεηο 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ 

Πηελ πεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 
08.01.2015  

Πην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ ΦΔΘ ηελ 
09.01.2015 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ 

ΡΞΝ 

ΔΙΔΘΔΟΝΠ ΡΞΝΠ 10/01/2015 
ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ & ΞΙΔΗΠΖΟΗΑΠΚΥΛ 11/01/2015 
ΖΣΥ ΡΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ 10/01/2015 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄: ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 
1 Αληηθείκελν ηεο Ξξνκήζεηαο 

Πην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ πεξεζηψλ γείαο (ΞΞ) έηνπο 2013, ην Γεληθφ 
Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» πξνθεξχζζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα 
ηελ πξνκήζεηα ζπξξαπηηθψλ κεραλψλ λνζνθνκεηαθήο ρξήζεσο (CPV: 33162000-3 Ππζθεπέο θαη φξγαλα 
ρεηξνπξγείνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ρα δεηεζέληα είδε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα Δ΄ ηεο παξνχζεο. 

1.1 Γηάξθεηα Ξξνκήζεηαο 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 

Ξξνκεζεπηή δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξίκελεο παξάηαζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

1.2 Ξξνϋπνινγηζκόο ηεο Ξξνκήζεηαο θαη Ρξόπνο Ξιεξσκήο Ξξνκεζεπηή 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα 
επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδφληα έλα επξψ θαη πελήληα ηξηψλ ιεπηψλ (347.281,53€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ θη εηδηθφηεξα ηνλ ΘΑΔ 1311 & 1899.  

Πην αλσηέξσ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο, πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ επηβαξχλζεσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηνχ. Θαηά ηελ 
πιεξσκή ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεηο, φπσο απηέο εθάζηνηε 
ηζρχνπλ θαη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Νη λφκηκεο θξαηήζεηο αθνξνχλ: 

α) Σαξη/κν & Ν.Γ.Α. (Κ.Ρ.Ξ..): 0,024% 

γ) Δ.Α.Α.: 0,10% 

δ) πέξ Τπρηθήο γείαο: 2% 

ε) Φφξνο : 1% (πγξά θαχζηκα), 4% (ινηπά αγαζά), 8% (ππεξεζίεο) 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 35 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ (Ξ.Γ. 118/2007), θαζψο θαη ζηελ ππ΄ αξηζ.2024709/601/0026/1998 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 431/Β/7.5.1998), φπσο ηζρχεη. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ηα νξηζζέληα ζην ΞΓ 
113/2010 θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

2. Ξιαίζην ινπνίεζεο ηεο Ξξνκήζεηαο 

2.1 Θεζκηθφ Ξιαίζην 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην 

ηεο απφθαζεο δηελέξγεηάο ηνπ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2.2 Γιψζζα Γηαδηθαζίαο 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ειιεληθή γιψζζα. Θάζε έγγξαθν ή απφθαζε ηα νπνία ζα 
εθδίδνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Θάζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ 
Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε έλζηαζε ή ππφκλεκα ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ πνπ 
απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.3 Γεκνζηφηεηα - Ρξφπνο Ιήςεο Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ 

Ρν παξφλ ηεχρνο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
www.hippocratio.gr, ηελ ΓΗΑΓΔΗΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr/. Ξεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απεζηάιε πξνο δεκνζίεπζε ζηηο 08.01.15 ζηελ ΔΔ, 
δεκνζηεχηεθε ζηηο 09.01.2015 ζην Ρεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ ηνπ Φχιινπ ηεο Διιεληθήο 

Θπβέξλεζεο θαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν (10 θαη 11.01.2015). 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη γηα ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξάθσλ ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Πε πεξίπησζε εληνπηζκνχ νπνηαζδήπνηε 
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παξάιεηςεο ή ζθάικαηνο, ππεξηεξνχλ ηα αληίηππα ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ ηα νπνία ηεξνχληαη ζην 

ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2.4 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο: 

 α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 β) Δλψζεηο θπζηθψλ ή/ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) Ππλεηαηξηζκνί 

 δ) Θνηλνπξαμίεο 

Θαη: 

• είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή  
• είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν 

(ΔΝΣ) ή  
• είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 
κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. – ή  

• είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή 
• έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ 
Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην 
εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
Πην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

 Όζνη δελ αζθνχλ ην επάγγεικα φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ πιεξνχλ 

φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ θαιχπηνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 6 

θαη 8 ηνπ ΞΓ 118/2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 43 ηνπ ΞΓ 60/2007 θαηά πεξίπησζε. 

 Όζνη απνθιείζηεθαλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, απφ δηαγσληζκνχο γηα 

πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ π. Αλάπηπμεο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δελ είλαη εγθαηαζηεκέλα ζε θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή 

δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ εμαηηίαο ηεο λνκνζεζίαο ηξίησλ ρσξψλ, ζηηο 

νπνίεο είλαη εγθαηαζηεκέλα, πνπ δελ έρνπλ θπξψζεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

ηνπ ΞΝΔ. 

 Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
3. Θαηάξηηζε θαη πνβνιή Ξξνζθνξώλ 

Γηεπθξίληζε: Πε φ,ηη αθνξά ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη αλαθνξηθά κε 
ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4250/2014. Πε 
φ,ηη αθνξά δε ζηηο πεχζπλεο Γειψζεηο θαη αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ππνβνιήο θαη ζεψξεζεο ησλ 
ηζρχνπλ νκνίσο ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Λ.4250/2014. 

Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη 
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ 
δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο 
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
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3.1 Ρξόπνο πνβνιήο Ξξνζθνξώλ 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4155/13 (ΦΔΘ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/2013 
(ΦΔΘ/Α/2677/21-102013) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» θαη ζην Ξ.Γ. 118/07 (Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ). 
Ρα θαηά πεξίπησζε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζα 

πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε 

εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

«Φ6/2015 Γηεζλή Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ Ξξνκήζεηα Ππξξαπηηθψλ Κεραλψλ Λνζνθνκεηαθήο 

Σξήζεσο (CPV: 33162000-3, Ππζθεπέο θαη φξγαλα ρεηξνπξγείνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 347.281,53 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξίκελεο 

παξάηαζεο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ΞΞ 2013» 

AΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: ............. 

Ν θάθεινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 

θαθέινπ. 

Πε πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, 

θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ 

ηεο. 

 
3.2 Ξεξηερόκελν Ξξνζθνξώλ 
Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:  
(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη  
(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 
     *(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 
 
3.2.1  Ξεξηερόκελα (ππν)Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε 
ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ θαζψο θαη ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ 
πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 
 
3.2.1.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

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

πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 

5α.Β.1α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ην λ.4155/13((ΦΔΘ/Α/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 

«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.  

α/α Ξεξηγξαθή Γηθαηνινγεηηθψλ 
1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην άξζξν 157 ηνπ Λ. 4281/14 χςνπο 

2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο Γηαθήξπμεο εθηφο ΦΞΑ (ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη 
λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο) 
θαη ηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Α Ξ1/2390/13. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ 
απηφλ ζηελ Αξκφδηα πεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) 
εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. (πφδεηγκα ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο ζην Ξαξάξηεκα Ε΄ ηεο παξνχζεο). 
2 Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Ξ.Γ. 118/07, εθφζνλ νη 

πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 
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3 πεύζπλε δήισζε1 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα (θπζηθφ πξφζσπν) ή ζε πεξίπησζε πνπ ν 
πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ: 

α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ. 
β) ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 
Πηελ πεχζπλε Γήισζε ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζα 
δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: 

Α. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.118/07, ήηνη: 

- η) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 
iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 
Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 
vi) γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
vii) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα. 
viii) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 
έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

Β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 
ηνπ Ξ.Γ.118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
-Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία. 

- Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

- Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

- Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 

- Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 
θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα 
λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά 
πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 
Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 

                                                
1 Γελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο 
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πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα. 

- Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Ξ.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. 

- Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. 

- Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Λ.3588/2007 (Α΄153) 
- Ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 
- Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ειεθηξνληθή ππνβνιή / έληππε 

πξνζθφκηζε φπνπ απαηηείηαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/07, 
θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ 
Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 

4 Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε Φ.Δ.Θ. ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ (Ξξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή 
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη, 
εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, ηα ζρεηηθά ΦΔΘ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Α.Δ.) ή ηηο ζρεηηθέο 
ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Ξ.Δ.). Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Ξξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ 
έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε 
λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

5 Γηα ηηο Δλψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά: 
 Νη Δλψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο 
 Ρν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο κπνξεί λα θαιχπηεηαη είηε κε κία είηε κε ην άζξνηζκα 

πεξηζζφηεξσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε. Θάζε κία φκσο 
απφ απηέο πξέπεη λα αλαθέξεη φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ. 

 Απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε, απαηηείηαη πξαθηηθφ 
απφθαζεο ΓΠ ή άιινπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ πνπ εγθξίλεη ηελ ζχκπξαμε κε άιια κέιε 
ηεο έλσζεο, ην πνζνζηφ ηεο θάζε κίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ απνδνρή ηεο 
αιιειέγγπαο θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλεο. 

6 Απόδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 3 & 4 ηνπ Ξ.Γ. 118/07, ε νπνία εθδίδεηαη φηαλ θαηαηεζεί ην 
ζρεηηθφ δείγκα θαη ηελ νπνία επηζπλάπηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ (ππφ)θάθειν 
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά». 

7 Νη πξνζθέξνληεο, ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, δήισζε πνπ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή 
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ (άξζξν 18 
παξ.1 ΞΓ 118/07). 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ππνβάινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 
θνηλνπξαμία. 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΘ θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη 

λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ ρψξα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ 

εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα 

αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 
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έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεύζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζηελ 

νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ έλνξθε 

απηή βεβαίσζε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

 
3.2.1.2. Ρερληθή Ξξνζθνξά 

Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

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

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

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

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

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία. 

Πηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα 

θάησζη ηα νπνία ζα θέξνπλ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή: 

α) Ξιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά 

θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε 

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα). Ξξνο ηνχην ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνο ν Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ΄ ηεο παξνχζεο. 

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

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Ξξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. Ρα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα 

Prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

 

γ) Γειώζεηο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/07: 

i) Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

ii) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο 

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

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

 

δ) Γηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ξ.Γ.118/07 (εθόζνλ δεηνύληαη από ηελ δηαθήξπμε). 

i) Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηα 

νπνία λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ 

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

βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ΔΛ ISO 9000, ΔΛ ISO 22000, ΔΛ ISO 14001). 

Ρα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, 

δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Π..Γ.) ή απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for 
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Accreditation − EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο Ππκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) 

απηήο. (βιπ. Ξαξάξηεκα Γ΄: Δηδηθνί Όξνη) 

ii) Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Νδεγίεο Ρερληθήο Δλαξκφληζεο, ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα 

πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα 

επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ 

είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

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

λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ, δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην 

Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Π..Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Ππλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation− EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο 

αληίζηνηρεο Ππκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.). 

iii) Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Δθζέζεσλ Γνθηκψλ 

Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, 

ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο 

(ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Νη Δθζέζεηο Γνθηκψλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή απφ εξγαζηήξηα 

αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ. 

 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

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

δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

 

Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή έκκεζε 

αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε 

πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

3.2.2. Ξεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

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

ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή *.pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

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

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

ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Πηελ πεξίπησζε ν (ππν)θάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο 

Ξξνκεζεπηήο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Πη ηεο παξνχζεο. 

 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

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

ραξαθηήξα. 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο γηα όια ηα είδε ή 

γηα θάζε είδνο ρσξηζηά. 

Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο 

ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Πηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. 

Ρν απνηέιεζκα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα, πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  
 
3.2.2.1. Ρηκέο 
Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίλεηαη αλά είδνο θαη ζε απηή ζα πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζή ηνπο θαζψο θαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο.  

Νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΟΥ θαη γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ειεχζεξνπ κέρξη θαη εληφο 
ησλ απνζεθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 
ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ 
εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 
πέληε. 
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή 
γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 
Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ ππφθεηληαη 
ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Ξ.Α , ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ΄ απηά. 
Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ αλά είδνο ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ΦΞΑ. 
 
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο ζην 
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκώλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη 
εθαξκνγή). Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 
31/η.Α‟/02.03.2011).Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/η.Α‟/02.03.2011). 
 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 
πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο 
ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ 
πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
 

3.2.2.2. Ρξόπνο Ξιεξσκήο 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά. 
Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 

Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/07) θαη ηελ κε αξηζκ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ. Ζ ακνηβή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο 

θάζε θνξά απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, γίλεηαη ππεξήκεξε, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο πεξάζεη ε 
πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 πξνζεζκία, θαηά ηα εηδηθφηεξα ζ‟ απηφ 
νξηδφκελα. 
Ρν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε αλαζέηνπζα αξρή ππνινγίδεηαη 
κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο») 
πξνζαπμεκέλν θαηά 8 ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ην επηηφθην αλαθνξάο πνπ 
νξίδεη ε Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα. 
 

3.2.3 Θαηάζεζε δείγκαηνο 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη δείγκαηα 

ζε πνζφηεηα απφιπηα επαξθή γηα πξαθηηθή δνθηκαζία θαη γηα φια ηα δεηνχκελα κεγέζε θαη ηχπνπο 

ζχκθσλα κε ην α/α ησλ εηδψλ ηεο Γηαθήξπμεο. Ρα δείγκαηα απηά θαη ηα πξνζπέθηνπο ηα νπνία ζα είλαη 

απαξαίηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, ηε ππνγξαθή ηνπ 

πξνζθέξνληα, ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε. Θαηά 

ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 36 ηνπ ΞΓ 118/2007. 
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Ζ θαηάζεζε ζα γίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

 

«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΓΔΗΓΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

«Φ6/2015 Γηεζλή Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ Ξξνκήζεηα Ππξξαπηηθψλ Κεραλψλ Λνζνθνκεηαθήο 

Σξήζεσο (CPV: 33162000-3, Ππζθεπέο θαη φξγαλα ρεηξνπξγείνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 347.281,53 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξίκελεο 

παξάηαζεο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ΞΞ 2013» 

AΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: ............. 

Ν θάθεινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 

θαθέινπ. Πε πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη 

δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο. 

 

4. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Ξξνζθνξώλ 
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 07.04.2015 θαη ψξα 12:00κκ, κέζσ ησλ 
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Θαηά ηελ 
πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο Ρερληθή Ξξνζθνξά». Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, 
ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο 
κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή 
Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, 
ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ 
λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 

5. Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Αμηνιόγεζεο Ξξνζθνξώλ 
Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά 
πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Ππγθεθξηκέλα κέζα απφ ην Πχζηεκα ηδίσο: 
• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα 
κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε 
πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 
• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ 
• Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο. 
• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 
δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο –νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο 
δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 
 
6. Γηαδηθαζία Αλάδεημεο Κεηνδόηε – Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο 
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ 
ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf 
θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.1 θαη 6.2. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή 
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
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7. Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα νπνία ππνβάιινληαη 

θαηά ηα σο άλσ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηά πεξίπησζε είλαη: 

7.1 Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

7.1.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηά ηελ παξάγξαθν 6 έγγξαθε ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,  

i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ήηνη 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

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

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

απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

7.1.2 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 6 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

7.1.3 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 6 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 

7.1.4 Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 7.1.2, 

7.1.3 θαη 7.1.4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ 

ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

7.1.5 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 

ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα 

φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ.Α. 

 

7.2 Νη αιινδαπνί: 

7.2.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηά ηελ παξάγξαθν 6 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 7.1.1. 

7.2.2 Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ 

15PROC002591189 2015-02-20

ΑΔΑ: 7ΔΜΣ4690ΩΣ-0ΕΥ



Γηαθήξπμε Φ6/2015 Πειίδα | 18 Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

παξάγξαθν 6 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

7.2.3. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

7.2.4 Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηαζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

7.2.5 Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

7.3 Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

7.3.1 Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, αληίζηνηρα. Ρν 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ 

ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ , Δ.Δ, Δ.Ξ.Δ. θαη IKE ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν φηαλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ. 

7.3.2 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ Λ.1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (ε 

ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

7.3.3 Βεβαίσζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Λ.3588/2007 (Α΄153). 

 

7.4 Νη ζπλεηαηξηζκνί: 

7.4.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηά ηελ παξάγξαθν 6 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 7.1.1. 

7.4.2 Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, αληίζηνηρα. 

7.4.3 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

7.5 Νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 

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

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ 

ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα 

θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ πξνζθέξνληα ππνβάιινληαη 

απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ 
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εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

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

δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

 
8. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο» 
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

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

λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

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

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγίζζεθε. 

 
9. Αλάδεημε Κεηνδόηε 
Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ 
πξνζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά φπνπ 
απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Πε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη θαη πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 
ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 
νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Ξ.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ 
δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, 
εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 
πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΞΓ 118/07. 
 
10. Δλζηάζεηο - Ξξνζθπγέο 
Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 
άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 θαη ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3886/10 (Φ.Δ.Θ.173 /A‟) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά 
ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 89/665 Δ.Ν.Θ¨>> φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 63 Λ 4055/12 ( 
Α 51) θαζψο θαη ην α. 12 ηεο ππ. αξ. Ξ1/2390 πνπξγηθήο Απφθαζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή.  
Πε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ην 

ππνβάιιεη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή. Πε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 
πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
Πε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο, εθηφο εάλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή έρεη 
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, θαη ηεο έλζηαζεο, φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο 
εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. 
Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ .pdf πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή 
βάζεη ηνπ Λ. 3943/2011 (ΦΔΘ /Α/66/31-3-11) θαη ηεο πνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ειεθηξνληθνχ 
παξαβφινπ» ΞΝΙ 1163/3-7-13 ( ΦΔΘ 1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. 
Κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ 
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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11. Θαηαθύξσζε Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ 

 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή 
κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ εσο 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη 100.000 
Δπξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θη εσο 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο απφ 100.001 
Δπξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ 
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ 
ηελ δηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ 
κεηνδφηε, πξνθχςεη αλάγθε επαχμεζεο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, γηα ηελ πξνθεξπρζείζα 
πνζφηεηα ηεο παξνχζαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% απηήο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη ε 
πξνκήζεηα ζα επαλαπξνγγξακαηίδεηαη εθηφο εάλ ν κεηνδφηεο δερζεί εγγξάθσο, αλαιφγσο ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ν πνςήθηνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζηελ έδξα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο (επηζπλαπηόκελν ζρέδην ζην Ξαξάξηεκα 
Ζ΄ ηεο παξνύζαο). Πε πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ζ ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πνςεθίνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ ή 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαη ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
12. Δγγπήζεηο 
Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε –κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄ 
139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 
απφ ην Δ.Ρ.Α.Α.-Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ 

αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
Θάζε πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ησλ ΚΚΔ ή ησλ ελψζεψλ ηνπο θ.ι.π. ζπλνδεχεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο 
ζε επξψ (€), 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο έθηνο ΦΞΑ ή ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο γηα ηελ πνζφηεηα πνπ επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζεί. 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε 
παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε Γ\με. 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Ξ.Α. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 
ζχκβαζεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα 
ηζρχνπλ κέρξη επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Ρξάπεδα. 
Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζήο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξ.25 ηνπ Θ.Ξ.Γ.(118/07) θαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ 
άξζξνπ 11 ηεο Α Ξ1 2390/2013. 
 
13. Πύκβαζε 
Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε 
ζχκβαζε, ζρέδην ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην 
ηεο απφθαζεο δηελέξγεηάο ηνπ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 
θη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 θαη Ξ.Γ. 118/07 πεξί πξνκεζεηψλ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζζεί γηα έλα έηνο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο 
ηξίκελεο παξάηαζεο.  

Ζ ηζρχο ηεο ππ΄ φςε ζχκβαζεο ζα δηαθφπηεηαη απηνδηθαίσο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζην 
κεηαμχ, ζπλαθζνχλ λέεο ζπκβάζεηο θαη αλαδεηρηνχλ ρνξεγεηέο απφ ηελ ΔΞ, ηελ 1ε .ΞΔ Αηηηθήο ή απφ 
άιιν Λνζνθνκείν ηεο 1εο ΞΔ Αηηηθήο πνπ δηελεξγεί εληαίν δηαγσληζκφ. 
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14. Ξαξάδνζε – Δθηέιεζε Ξξνκήζεηαο 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο 
ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 
ηνπ, εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλνπ, ν νπνίνο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά. 
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
Ξ.Γ 118/07, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
θπξψζεσλ.  

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην αξκφδην Ρκήκα ηνπ Λνζ/κείνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην είδνο. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα γηα απηφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 32, 
33 θαη 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. 

 

15 Γηθαίσκα Καηαίσζεο Γηαγσληζκνύ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη 
θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηηνινγεκέλεο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο:  

α) Ρε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Ξξνθήξπμεο. 

β) Ρε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.  

γ) Ρελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ ζηνηρεία Η θαη 
ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΞΓ 118/2007 (ΦΔΘ. 150 Α). 

δ) Ρελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i. Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηηο ππφ παξνρή ππεξεζίεο είηε ιφγσ αιιαγψλ 
ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο. 

ii. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

 
16. Σξόλνο θαη Ρξόπνο Ξξόζβαζεο ζηα Έγγξαθα 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ 

παξάγνληαη ζην Πχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο 

δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΘ Β‟ 1317/23.04.2012). 

 

Δκπηζηεπηηθόηεηα – Σαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο 

εκπηζηεπηηθέο 

Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα» θαη λα ην γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, θαζψο θαη λα ην επηζεκαίλεη 

θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλν ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄: «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ» 

 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/07 
 
Ν παξψλ δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄: «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ» 

 
Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Νη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Νξγαληζκψλ, δειψζεηο 

ζπκκφξθσζεο, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή 

ηεο ππ‟αξηζ. Γ8δ/130648/30.09.2009 ΘΑ (ΦΔΘ 2198/Β/02.10.2009) κε ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε 

ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία. 

Νη εηαηξείεο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αξηζ. Γ8δ/1348/04 (ΦΔΘ 32/Β/16.01.04) πνπξγηθήο απφθαζεο „Αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ‟. 

Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα φηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνχλ, φπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άδεηα απφ Δ.Ν.Φ., ΓΔΛΗΘΝ ΣΖΚΔΗΝ ΘΟΑΡΝΠ θ.ιπ.).  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄: «ΕΖΡΖΘΔΛΡΑ ΔΗΓΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» 

 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
Απαηηείηαη, ε ζπλππνβνιή πιήξνπο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ. 
Ν πξνκεζεπηήο ιακβάλεη γλψζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη δεζκεχεηαη 

φηη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, 

ππνβάιινληαο, επί πνηλή απόξξηςεο, ηνλ πίλαθα ΗΗ: Φύιιν Ππκκόξθσζεο, αλαθεξφκελνη ζηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ θαη πεξηγξαθή θαη λα δηθαηνινγνχλ ηελ απάληεζε κε παξαπνκπή ζηα ειιεληθά θαη 

αγγιηθά prospectus 

Νη φξνη ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ είλαη απαξάβαηνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ Ξ.Γ 118/07. 

 

2. Ξνζνηηθέο θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ησλ Δηδώλ 

2.1 Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ Ξίλαθα, ζα πξέπεη λα 
θαιχπηνπλ ηηο νξηδφκελεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: 

Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο 

α/α Ξεξηγξαθή Δίδνπο Ξνζόηεηα (Ρεκρ) ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ ΦΞΑ 

  Θαηεγνξία Α 
  

1 Α.1 Θπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο, θπξηνί κε ηζρπξνχο αγθηήξεο 
(θιηπο) ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο, κε αλαθιηλφκελε θεθαιή, 

κία ρεηξνιαβή θαη δηάκεηξν αλαζηφκσζεο 21, 25, 28, 31 θαη 
33mm. (γηα αλνηρηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο) 

23 13.607,13 € 

2 Α.2 Kπξηφο θπθιηθφο αλαζηνκσηήξαο, κε θιηπο θπθιηθήο δηαηνκήο 
απφ ηηηάλην. Ρν χςνο αλνηρηνχ θιηπ λα είλαη 5,5mm θαη λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ξχζκηζεο ηνπ χςνπο 
θιεηζηνχ θιηπ ζε νπνηαδήπνηε ηηκή απν 1mm εσο 2,5mm γηα 
αζθαιή αλαζηφκσζε πνιχ ιεπηψλ αιιά θαη πνιπ παρέσλ ηζηψλ. 

Ρα θιηπ λα κελ θιείλνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλν χςνο. Γηάκεηξν 
εξγαιείσλ 21mm, 25mm, 29mm, 33mm (γηα αλνηρηέο θαη 

ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο κε ειεθηξηθά κνλσκέλν καχξν 
ζηπιεφ γηα ηελ απνθπγή αληαλαθιάζεσλ ηνπ θσηφο ηεο 

νπηηθήο). 

23 14.145,00 € 

3 Α.3 Δξγαιεία επζείαο ζπξξαθήο ηζηψλ επαλαθνξηηδφκελα κε θιηπ 

ηηηαλίνπ κε ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) νξζνγψληαο δηαηνκήο 
εθνδηαζκέλα κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο ζχγθιηζεο ηνπ θιηπ 
κε κία ζθαλδάιε ζχγθιηζεο-ππξνδφηεζεο. 

  

  A.3.α Ππξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο 
ζπξξαθήο 30mm γηα αγγεηαθνχο, θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 

1 246,00 € 

  A.3.β Ππξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο 
ζπξξαθήο 45mm γηα θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 

2 492,00 € 

  A.3.γ Ππξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο 
ζπξξαθήο 60mm γηα θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 

5 1.230,00 € 

  A.3.δ Ππξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο 
ζπξξαθήο 90mm γηα θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 

7 1.722,00 € 

  A.3.ε Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο φισλ ησλ κεγεζψλ, κε αγθηήξεο 
απφ ηηηάλην γηα ρξήζε κε ηα παξαπάλσ εξγαιεία. 

10 1.476,00 € 

4 A.4 Απηφκαηα επζχγξακκα επαλαθνξηηδφκελα ζπξξαπηηθά 
εξγαιεία κε αγθηήξεο θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ηηηάλην θαη 

δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ξχζκηζεο ηνπ χςνπο θιεηζηνχ θιηπ ζε 
νπνηαδήπνηε ηηκή απν1mm εσο 2.5 ρηι.γηα ιεπηνχο ηζηνχο θαη 
απν 1,5mm εσο 2,5 γηα παρείο ηζηνχο, κε ζηαζεξφ ζηπιεφ θαη 

κήθνο ζπξξαθήο 30,60 θαη 90ρηι. 

  

  A.4.α ζπξξαπηηθφ εξγαιείν κήθνο ζπξξαθήο 30mm 1 246,00 € 

  A.4.β ζπξξαπηηθφ εξγαιείν κήθνο ζπξξαθήο 60mm 2 492,00 € 

  A.4.γ ζπξξαπηηθφ εξγαιείν κήθνο ζπξξαθήο 90mm 2 492,00 € 

  A.4.δ Aληαιιαθηηθέο θαζζέηεο γηα ηα εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ 5 

γηα φια ηα κεγέζε 
5 738,00 € 

5 A.5 Απηφκαηα επζχγξακκα επαλαθνξηηδφκελα ζπξξαπηηθά 

εξγαιεία,κε θιηπο θπθιηθήο δηαηνκήο απφ θξάκα ηηηάληνπ, γηα 
αγγεηαθνχο ,ιεπηνχο θαη παρείο ηζηνχο κε απηφκαηε κεηαθίλεζε 
ηνπ πχξνπ ζε ελδηάκεζε θαη ηειηθή ζέζε κε δχν ρσξηζηέο 

ρξσκαηηθά ρεηξνιαβέο : 

  

  A.5.α Κήθνπο ζπξξαθήο 30 mm κε δπλαηφηεηα ζπξξαθήο 

ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηζηψλ. 
2 492,00 € 

  A.5.β Κήθνπο ζπξξαθήο 60mm κε δπλαηφηεηα ζπξξαθήο 

ηνπιάρηζηνλ 2 δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηζηψλ . 
3 738,00 € 
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  A.5.γ Αληαιιαθηηθέο θαζζέηεο γηα ηα εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ 

5. 
5 738,00 € 

6 A.6 Απηφκαηα επζχγξακκα ζπξξαπηηθά εξγαιεία, αξζξνχκελα 

θαη πεξηζηξεθφκελα κε ζηαζεξφ ζηπιεφ θαη θιείδσκα θεθαιήο, 
κε θιηπο απφ ηηηάλην. 

  

  A.6.α Κήθνπο ζπξξαθήο 55mm γηα θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 10 5.904,00 € 

7 A.7 Απηφκαην επαλαθνξηηδφκελν εξγαιείν δηαηνκήο / 

αλαζηφκσζεο ιεπηψλ & παρέσλ ηζηψλ θπξηήο θεθαιήο, κε 40 
mm γξακκή δηαηνκήο, κε θιίπ ηηηαλίνπ κε δχν ρεηξνιαβέο 
ζχγθιηζεο-ππξνδφηεζεο 

40 22.140,00 € 

  A.7.α Αληαιιαθηηθέο θαζζέηεο θπξηήο θεθαιήο, ιεπηψλ & 
παρέσλ ηζηψλ, κε θιηπο ηηηαλίνπ & 40 mm γξακκή δηαηνκήο γηα 

ηα εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ 10. 

5 738,00 € 

8 A.8 Δξγαιεία επζείαο ζπξξαθήο-δηαηνκήο ηζηψλ 

επαλαθνξηηδφκελα κε λέα θνπηηθή ιάκα ζε θάζε επαλαθφξηηζε 
κε ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο) νξζνγψληαο δηαηνκήο εθνδηαζκέλα 

κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο ζχγθιηζεο ηνπ θιηπ, γηα 
κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζηηο ζηξεβιψζεηο θαηά ηελ 
ππξνδφηεζε, κεραληζκφ απνθπγήο πξνππξνδφηεζεο θαη 

δπλαηφηεηα ακθίπιεπξεο ππξνδφηεζεο. 

  

  A.8.α Κήθνπο 60mm γηα ιεπηνχο, θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 30 10.332,00 € 

  A.8.β Κήθνπο 80mm γηα ιεπηνχο, θαλνληθνχο θαη παρείο ηζηνχο. 30 11.808,00 € 

  A.8.γ Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο αληηζηνίρσλ κεθψλ ζπξξαθήο, κε 
θαη ρσξίο θνπηηθή ιάκα, κε αγθηήξεο αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ 
ηζηνχ, γηα φια ηα παξαπάλσ εξγαιεία. 

25 5.535,00 € 

9 A.9 Δπζχγξακκα επαλαθνξηηδφκελα εξγαιεία δηαηνκήο / 
αλαζηφκσζεο, κε θιηπο θπθιηθήο δηαηνκήο απφ θξάκα ηηηάλην, κε 

δπλαηφηεηα παξάιιειεο ζχγθιεηζεο ησλ ζηαγφλσλ ηνπ 
εξγαιείνπ, κε ελζσκαησκέλε ιάκα απφ αλνμείδσην αηζάιη 440 , 

κε εηδηθφ κεραληζκφ ζηαδηαθήο πξνψζεζεο ηεο ιάκαο θαη 
κεραληζκφ ζπγθξαηήζεσο ηνπ ηζηνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
ππξνδφηεζεο, γηα αγγεηαθνχο ηζηνχο 1mm, γηα ιεπηνχο 1,5mm 

,ελδηάκεζνπο ηζηνχο 1,8mm θαη παρείο ηζηνχο 2mm. 

  

  A.9.α Κήθνο ζπξξαθήο/δηαηνκήο 55 ρηιηνζηψλ πνπ λα 

ελζσκαηψλεη αληαιιαθηηθέο θαζζέηεο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξείο 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηζηψλ ζην ίδην εξγαιείν. 

30 11.808,00 € 

  A.9.β Κήθνο ζπξξαθήο/δηαηνκήο 75 ρηιηνζηψλ πνπ λα 
ελζσκαηψλεη αληαιιαθηηθέο θαζζέηεο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξείο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηζηψλ ζην ίδην εξγαιείν. 

30 11.808,00 € 

  Αληαιιαθηηθέο θαζζέηεο ρσξίο θνπηηθή ιάκα γηα ηα εξγαιεία ηεο 

παξαγξάθνπ 12.   

  α 55 ρηιηνζηψλ. 10 2.214,00 € 

  β 75 ρηιηνζηψλ. 10 2.214,00 € 

10 A.10 Δπζχγξακκνη θνπηνξξάπηεο κήθνπο 55mm θαη 75mm. Λα 

δηαζέηνπλ ζπλνιηθά έμη γξακκέο ζπξξαθήο γηα αζθαιέζηεξε 
αλαζηφκσζε. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ επηινγήο ηνπ χςνπο 

θιεηζηνχ θιηπ κεηαμχ ηξηψλ δηαζηάζεσλ 1,5mm, 1,8mm θαη 
2mm. 

5 1.845,00 € 

  A.10.α Αληαιιαθηηθή θαζζέηα γηα ην εξγαιείν ηεο παξαγξάθνπ 
14. 

5 1.107,00 € 

11 A.11 Δξγαιεία ζπξξαθήο δέξκαηνο απιά θαη πεξηζηξεθφκελα κε 
35 θαη 50 θιηπο.   

  A.11.α Πε κεγάιν κέγεζνο 900 3.874,50 € 

12 A.12 Δμσιθείο θιηπο δέξκαηνο. 500 553,50 € 

13 A.13 Απηφκαηεο ιαβίδεο πεξίπαξζεο νηζνθάγνπ-εληέξνπ κίαο 
ρξήζεσο, κε ελζσκαησκέλν ξάκκα, κε θιηπ απφ αλνμείδσην 
αηζάιη πνπ θιείλνπλ ζε ζρήκα Β: 

  

  A.13.α 45mm 2 467,40 € 

  A.13.β 65mm 3 701,10 € 

14 Α.14 Δξγαιεία απηφκαηεο απνιίλσζεο αγγείσλ κίαο ρξήζεσο κε 

έλα ζηάδην ππξνδφηεζεο θαη επαλαθφξηηζεο, κεραληζκφ 
ζχγθιηζεο ησλ θιηπο απφ έμσ πξνο ηα κέζα, κε δηάθνξν κήθνο 
ζηπιενχ θαη αληηνιηζζεηηθνχο βεληνπδνζχιαθεο. 

  

  A.14.α Κε 20 θιηπο ηηηαλίνπ κηθξνχ κεγέζνπο. 30 4.059,00 € 

  A.14.β Κε 15-30 θιηπο ηηηαλίνπ κεζαίνπ κεγέζνπο. 30 4.059,00 € 

  A.14.γ Κε 15 θιηπο ηηηαλίνπ κεγάινπ κεγέζνπο. 9 1.217,70 € 

15 Α.15 Απηφκαηεο ιαβίδεο απνιίλσζεο αγγείσλ κε κεραληζκφ 
αζθαινχο ζχγθιεηζεο ησλ θιηπ, εθνδηαζκέλεο κε 20 θαη 30 

έγρξσκα δηαθξηηά θιηπο ηηηαλίνπ, κεγέζνπο κηθξφ, κεζαίν & 
κεγάιν. 

  

  A.15.α ιαβίδα κήθνπο 24cm κε 20 κηθξά θιηπ (2,5 x 3mm) 20 2.706,00 € 

  A.15.β ιαβίδα κήθνπο 24cm κε 20 κεζαία θιηπ (3 x 5mm) 20 2.706,00 € 

  A.15.γ ιαβίδα κήθνπο 29cm κε 30 κεζαία θιηπ (3 x 5mm) 20 2.706,00 € 

  A.15.δ ιαβίδα κήθνπο 33cm κε 20 κεγάια θιηπ (8 x 12mm) 10 1.353,00 € 

16 Α.16 Δξγαιεία επζείαο ζπξξαθήο-δηαηνκήο-αλαζηφκσζεο ηζηψλ. 
  

  A.16.α Δλδνζθνπηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, δηαηνκήο θαη 

αλαζηφκσζεο, κε ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο άξζξσζεο ην νπνίν 
κπνξεί λα δερζεί επζείεο θαη αξζξνχκελεο θεθαιέο, κε 

δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε γξακκή ζπξξαθήο, ζε κεγέζε 
ζπξξαθήο 30mm, 45mm θαη 60mm, κε λέα θνπηηθή ιάκα ζε 

12 3.837,60 € 
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θάζε επαλαθφξηηζε 

  A.16.β Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο, εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, γηα φια ηα 
παξαπάλσ εξγαιεία. 

10 3.444,00 € 

  A.16.γ Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο, εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, γηα φια ηα 
παξαπάλσ εξγαιεία κε δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε γξακκή 

ζπξξαθήο. 

15 7.011,00 € 

17 Α.17 Δπζχγξακκνη θαη επθακπηνη επαλαθνξηηδφκελνη 

θνπηνξξάπηεο κεγέζνπο 28cm ,κήθνπο ζπξξαθήο -δηαηνκήο 45 
θαη 60mm, δηακέηξνπ 12 mm, κε ελζσκαησκέλε ιάκα ζην 
ζηέιερνο ηνπο εξγαιείνπ απφ αλνμείδσην αηζάιη 440. Λα δέρεηαη 

θαζζέηεο κε θιηπο απφ ηηηάλην, γηα αγγεηαθνχο ηζηνχο, ιεπηνχο, 
ελδηάκεζνπο θαη παρείο ηζηνχο . Δξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ιαβήο 

γηα ρξήζε κε ην έλα ρέξη θαη κεραληζκφ απηφκαηεο θαη 
ρεηξνθίλεηεο επαλαθνξάο ηεο θνπηηθήο ιάκαο. Ν κεραληζκφο 
ππξνδφηεζεο λα εθηειείηαη ζε 4 ζηάδηα. 

20 8.364,00 € 

 18 Αληαιιαθηηθέο θαζζέηεο κε έμη γξακκέο ζπξξαθήο ρσξίο θνπηηθή 
ιάκα , γηα ηα εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ 17 κε χςνο ζπγθιείζεσο 

θιηπ ζηα: 
  

  α 1 mm 10 3.444,00 € 

  β 1,5mm 20 6.888,00 € 

  γ 1,8mm 10 3.444,00 € 

  δ 2 mm 10 3.444,00 € 

  ΠΖΚΔΗΥΠΖ : 1. Πε φια ηα εξγαιεία λα πεξηιακβάλεηαη ην 
θπιιάδην νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα 

ειιεληθά . 2.Ρα εξγαιεία λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε 
ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE Mark . Απαηηνχληαη 
ηνπιάρηζηνλ δχν θιηληθέο κειέηεο απφ αλαγλσξηζκέλα θέληξα 

δεκνζηεπκέλεο ζε έγθξηηα πεξηνδηθά γηα ην θάζε είδνο θαη 
έγθξηζε FDA δηφηη ε έγθξηζε απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη θιηληθή 

αμηνιφγεζε. 3.H Ζκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ 
ησλ 3 εηψλ. 4.Ιφγνο απφξξηςεο ζα απνηειεί ην απνηέιεζκα κεηά 
απφ ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ. 

5.Θαηάινγνο πειαηψλ (Nνζνθνκεία πνπ πξνκεζεχνληαη ηα είδε) 
). 6. πεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα 

δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ 
ζπξξαπηηθνχ θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη 
δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά). 

  

Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΔΥΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΞΔΟΖΣΥΛ 
ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΘΔΟΚΗΘΖΠ ΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ ΑΓΓΔΗΥΛ   

1 B.1. Αηκνζηαηηθφ ςαιίδη ππεξήρσλ κε δπλαηφηεηα αηκφζηαζεο 
αγγείσλ δηακέηξνπ 5 mm,κε ελζσκαησκέλν Hand Activation. Λα 

δηαζέηεη θπξηή ιεπίδα ηηηαλίνπ κήθνπο 15mm, κε επηκήθε 
παικηθή θίλεζε ζε ζπρλφηεηα 55,5kHz. 

  

  B.1.α Κήθνπο 14cm,δηακέηξνπ 5 mm θαη κε δπλαηφηεηα 
πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ. 

10 6.396,00 € 

  B.1.β Κήθνπο 23cm ,δηακέηξνπ 5 mm θαη κε δπλαηφηεηα 
πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ. 

10 6.396,00 € 

  B.1.γ Κήθνπο 36cm,δηακέηξνπ 5 mm θαη κε δπλαηφηεηα 
πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ. 

45 28.782,00 € 

  B.1.δ Κήθνπο 9 cm, κε ζηπιεφ απφ αινπκίλην , ιεπίδα πνπ λα 
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ εξγαιείνπ θαη ελζσκαησκέλν 

θιεηδί αζθαιείαο. 

10 6.396,00 € 

  B.1.ε Κήθνπο 17 cm, κε ζηπιεφ απφ αινπκίλην , ιεπίδα πνπ λα 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ εξγαιείνπ θαη ελζσκαησκέλν 
θιεηδί αζθαιείαο. 

10 6.396,00 € 

  B.1.ζη Θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηε δηαζεξκία ππεξήρσλ, κε 
κεραληζκφ πηεδνειεθηξηθψλ θεξακηθψλ, κε δπλαηφηεηα 
παξαγσγήο κεραληθνχ παικνχ ζε ζπρλφηεηα 55,5 kHz, ζπκβαηά 

κε ηα παξαπάλσ εξγαιεία ππεξήρσλ. 

2 2.952,00 € 

2 B.2 Αηκνζηαηηθά εξγαιεία κε ξπζκηδφκελν κήθνο ζηπιενχ έσο 

8cm, δηακέηξνπ 5mm, κε ιεπίδα ζρήκαηνο αηρκεξνχ άγθηζηξνπ 
απνθφιιεζεο ή θπξηνχ άθξνπ απνθφιιεζεο, κε ελζσκαησκέλν 

hand activation, δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ, κε 
επηκήθε παικηθή θίλεζε ζε 50-60 KHz θαη κε θιεηδί αζθαιείαο. 

5 1.537,50 € 

3 B.3 Σεηξνιαβέο κε πηεδνειεθηξηθνχο θξπζηάιινπο (7 ή 8 ή 16) 
γηα ηα εξγαιεία ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 2 . 

1 3.075,00 € 

4 B.4 Γηπνιηθή ιαβίδα αηκφζηαζεο-δηαηνκήο αγγείσλ έσο 7mm. Λα 
έρεη δηάκεηξν 12mm θαη κήθνο 22cm. Λα δηαζέηεη θπξηφ άθξν 
κήθνπο 40mm θαη ελζσκαησκέλε ιάκα ε νπνηά ζα πξνσζείηαη 

απφ ηνλ ρξήζηε κφλν φηαλ έρεη παηεζεί πιήξσο ην θνπκπί 
ελεξγνπνίεζεο/απαζθάιηζεο. Λα δηαζέηεη εηδηθφ πιηθφ πνπ 

ιεηηνπξγεί σο ζεξκηθφο δηαθφπηεο. 

3 2.501,82 € 

5 B.5 Αηκνζηαηηθέο ιαβίδεο γηα ην απηνειεγρφκελν ζχζηεκα 

ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο αγγείσλ δηαηνκήο κέρξη 7mm, κε 
απηφκαηε νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ απνιίλσζεο ζε 2-4sec θαη 
θιείδσκα ρεηξνιαβήο: 

  

  B.5.α Γηάκεηξνο ιαβίδαο 5mm κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, 
κε θνληφ ζηπιεφ 20cm κε επζείο ζηαγψλεο 18mm αηξαπκαηηθνχ 

άθξνπ, πεξηζηξεθφκελε θαηά 179 κνίξεο, ελζσκαησκέλν 
θαιψδην θαη θιείδσκα ρεηξνιαβήο. Λα δηαζέηεη μερσξηζηή 

κεραληθή ζθαλδάιε θνπήο. 

2 1.667,88 € 
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  B.5.β Γηάκεηξνο ιαβίδαο 5mm κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, 

κε καθξχ ζηπιεφ 37cm, κε επζείο ζηαγψλεο 18mm αηξαπκαηηθνχ 
άθξνπ πεξηζηξεθφκελε θαηά 179 κνίξεο, ελζσκαησκέλν θαιψδην 
θαη θιείδσκα ρεηξνιαβήο. Λα δηαζέηεη μερσξηζηή κεραληθή 

ζθαλδάιε θνπήο. 

30 25.018,20 € 

  B.5.γ Γηάκεηξνο ιαβίδαο 10mm κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, 

κε θνληφ ζηπιεφ 20cm, πεξηζηξεθφκελε θαηά 359 κνίξεο, 
ελζσκαησκέλν θαιψδην θαη θιείδσκα ρεηξνιαβήο. Λα δηαζέηεη 

μερσξηζηή κεραληθή ζθαλδάιε θνπήο. 

60 50.036,40 € 

  B.5.δ Γηάκεηξνο ιαβίδαο 10mm κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, 

κε καθξχ ζηπιεφ 37cm, πεξηζηξεθφκελε θαηά 359 κνίξεο, 
ελζσκαησκέλν θαιψδην θαη θιείδσκα ρεηξνιαβήο. Λα δηαζέηεη 
μερσξηζηή κεραληθή ζθαλδάιε θνπήο. 

2 1.667,88 € 

  B.5.ε Ιαβίδα ζρήκαηνο ςαιηδηνχ, 16.5cm θαη κε ελζσκαησκέλν 
θαιψδην, γηα επεκβάζεηο ζπξενεηδνχο. 

3 2.132,82 € 

  B.5.ζη Κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, ελεξγνπνηνχκελεο απφ 
ηελ ρεηξνιαβή, θπξηνχο ζηαγψλεο κήθνπο θνπήο 34mm & κήθνο 

ζηπιενχ 18cm, θαη θιείδσκα ρεηξνιαβήο. Λα δηαζέηεη μερσξηζηή 
κεραληθή ζθαλδάιε θνπήο. 

5 4.784,70 € 

  B.5.δ Ιαβίδα ζρήκαηνο ςαιηδηνχ θαηάιιειε γηα επεκβάζεηο 
ζπξενεηδή, κε ελεξγνπνίεζε απφ ην ρέξη, ελζσκαησκέλε θνπηηθή 

ιάκα θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο 

5 4.169,70 € 

  B.5.ε Ιαπαξνζθνπηθή ιαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο θαη 

δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7 ΚΚ, κε απηφκαηε νινθιήξσζε ηνπ 
θχθινπ απνιίλσζεο, ρεηξνδηαθφπηε, θιείδσκα ρεηξνιαβήο θαη 
μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο, κε επζείο ζηαγψλεο 

19,5mm αηξαπκαηηθνχ άθξνπ, κήθνπο 37cm θαη δηακέηξνπ 5mm. 

5 4.784,70 € 

  ΠΖΚΔΗΥΠΖ: 1. Πε φια ηα εξγαιεία επη πνηλή απόξξηςεο, λα 

πεξηιακβάλεηαη ην πξσηφηππν θπιιάδην νδεγηψλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά.  

2. Ρα εξγαιεία λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία 
λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE Mark . Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 
δχν θιηληθέο κειέηεο απφ αλαγλσξηζκέλα θέληξα, δεκνζηεπκέλεο 

ζε έγθξηηα πεξηνδηθά γηα ην θάζε είδνο θαη έγθξηζε FDA δηφηη ε 
έγθξηζε απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη θιηληθή αμηνιφγεζε.  

3. H Ζκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ ησλ 3 
εηψλ.  

4. Ιφγνο απφξξηςεο ζα απνηειεί ην απνηέιεζκα κεηά απφ ρξήζε 
ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ.  
5. Θαηάινγνο πειαηψλ (Λνζνθνκεία πνπ πξνκεζεχνληαη ην θάζε 

είδνο).  
6. πεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα 

δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο 
θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε 
πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά). 

  

 

 

Ξίλαθαο ΗΗ: Ξίλαθαο ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ – ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

 
 
 

α/α 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΑΗΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ 

1  

ΛΑΗ 

 
  

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή 

επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ» ή έλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε) ηφηε ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Ξξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ 
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πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί 

απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο (ηδηαίηεξα αλ απηή απνηειεί ειάρηζηε. 

Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Ξαξάξηεκα ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Ρερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο 

κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.  

Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά 

ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4 Ξαξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην 

ηερληθφ θπιιάδην ή ζηε ζρεηηθή αλαθνξά, κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ηερληθή θηι ζα ππνγξακκηζηεί ην 

ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία ή ππεξθάιπςε θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ 

Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Ξξνδ. 4.18). 

Ρνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε 

παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ», γηα έζησ θαη έλα απφ ηνπο φξνπο ζηνλ 

πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζην ζρεηηθφ φξν. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ΄: «ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα: 

 
α/α 

Δίδε 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
Ξνζόηεηα 

Ρηκή 
Κνλάδαο 

Κεξηθό Πύλνιν  
(πιένλ ΦΞΑ) 

Θσδηθόο 
Ξαξαηεξεηε

ξίνπ Ρηκώλ 

1    

 

  

2    

 

  

3    

 

  

4    

 

  

5    

 

  

6    

 

  

7    

 

  

 

Ξνζνζηό ΦΞΑ: ………… % 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε΄: «ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ» 

 
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 
Δπσλπκία Ρξάπεδαο...................................................................................................... 
Θαηάζηεκα.................................................................................................................. 
(Γ/λζε-νδφο, αξηζκφο, Ρ.Θ. FAX.) 
      Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......................... 
      ΔURO................................................. 
       ΞΟΝΠ 

ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ 
“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”     

       Β.ΠΝΦΗΑΠ 114, 
       ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ. 115 27 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
ΑΟ.............................ΔΟΩ.................……………………….. 
 
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξώ.......................  
 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο: ηεο Δηαηξείαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΡΘ ………..,}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………  
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………  
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………  
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 
ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,}  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα 
ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ην έξγν ……….…………….. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ) ..................................., ζχκθσλα κε 
ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο.  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο. }  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε 
κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. }  
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 
ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………  
(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) 
κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο).  
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 
ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 
θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.  
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)  

15PROC002591189 2015-02-20

ΑΔΑ: 7ΔΜΣ4690ΩΣ-0ΕΥ



Γηαθήξπμε Φ6/2015 Πειίδα | 31 Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 
Δπσλπκία Ρξάπεδαο...................................................................................................... 
Θαηάζηεκα.................................................................................................................. 
(Γ/λζε-νδφο, αξηζκφο, Ρ.Θ. FAX.) 
      Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......................... 
      ΔURO................................................. 
 
 
       ΞΟΝΠ 

ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ 
“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”  

       Β.ΠΝΦΗΑΠ 114, 
       ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ. 115 27 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  
ΑΟ.............................ΔΟΩ.................……………………….. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ ΔΟΥ-----------------------------------------(θαη νινγξάθσο )--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, 

ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο...................................................…………………...Γ/ΛΠΖ........................................................

................................................................γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ--

------------ ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ------------------------------------------------

----------(αξ.Γηαθ/μεο ---------------) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ---------------------------------------------------

---- θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο ---------------ΔΟΥ απηήο . 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζ΄ 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληη καο θακία ηζρχ. 

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

Λ.Ξ.Γ.Γ , ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδα καο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ζ΄: «ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» 

 ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ 
          1Ζ

 .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ  
 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ 

           «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
 

Ραρ. Γ/λζε: Βαζ. Πνθίαο 114  
Ρ.Θ.: 115 27  

 

 
 ΠΚΒΑΠΖ

 
 ΞΝΠΝ ΣΣΣΣΣΣΣ € ΞΙΔΝΛ ΦΞΑ

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ» 
Ρφπνο θαηαξηίζεσο 
ζπκβάζεσο: 

Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
 
Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 
 

Αθελόο 
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 
ΡΘ:115 27, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θα Καξία Θαξά 
Γηνηθήηξηα, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή» 

θαη αθεηέξνπ 
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ …………………….., έρεη αξηζκφ 
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ) ................., ππάγεηαη ζηε ΓΝ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
ηνλ θν/α …………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο 
ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Ξξνκεζεπηήο», 
 

Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 
Ύζηεξα απφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ ηεο Φ.ΣΣΣ/2015 Γηαθήξπμεο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ 
(Θέκα ΣΣo, ΑΓΑ: ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ θαηαθπξψλεη ηελ πξνκήζεηα ή 
εξγαζία ζηνλ δεχηεξν απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ν πξψηνο αλαζέηεη ηελ Ξξνκήζεηα ηνπ άξζξνπ 2 ζηνλ 
δεχηεξν, πνπ ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, καδί 
κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 1 

ΞΟΝΔΙΔΠΖ ΔΗΓΝΠ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
Ρα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ζα είλαη εληειψο φκνηα θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα 
πεξηγξαθφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ην πξνζπέθηνπο πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο απηήο, καδί κε ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζεο, ν Αλάδνρνο/Ξξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ 
κε αξηζκφ …………………... εγγπεηηθή επηζηνιή ηεs Ρξάπεδαο ………………… πνζνχ …………………….€, 
ηζρχνο ……………………... 
Πε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ είδε δελ παξαδνζνχλ έγθαηξα ή θαη αλ παξαδνζνχλ δελ είλαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα δείγκαηα θαη αλ ε αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ γίλεη κέζα ζε ηξεηο 
εκέξεο, ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Πηελ πεξίπησζε απηή ε επί πιένλ 
δηαθνξά ηηκήο πνπ πηζαλφλ ππάξρεη βαξχλεη θαζ‟ νινθιεξίαλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε εγγχεζε, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ σο πνηληθή ξήηξα. Νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηζρχνπλ 
θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπο δε ζπλνκνινγείηαη σο δίθαην θαη εχινγν. 
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κεηά ηελ παξάδνζε θαη ηελ πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ή ηεο εξγαζίαο θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ α) ηηκνιφγην ζε δχν αληίγξαθα 
β) πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη γ) βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε, θαζφζνλ ε παξνχζα ζχκβαζε έρεη απφιπηα πξνζσπνπαγή ραξαθηήξα. 
Θαη‟ εμαίξεζε, ε εθρψξεζε δχλαηαη λα επηηξαπεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πθίζηαηαη αηηηνινγεκέλν πεξί 
απηνχ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή θαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηνπ 
θνξέα πνπ δηελήξγεζε ην δηαγσληζκφ, ε νπνία παξέρεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. 

 
ΑΟΘΟΝ 2 

Νη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά. Πε πεξίπησζε πνπ ηα είδε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ 
παξαδνζνχλ ή αλ παξαδνζνχλ, ρσξίο λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 
Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ζην Λνζνθνκείν εληφο 48 σξψλ απφ ηελ εκέξα παξαγγειίαο, ηηο 
πνζφηεηεο θαη ηα είδε, πνπ ηνπ παξαγγέιινληαη (εγγξάθσο, πξνθνξηθά ή ηειεθσληθά) κε δηθή ηνπ 
επζχλε, δηθά ηνπ κέζα θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο, κέζα ζηηο απνζήθεο ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Ππλνκνινγείηαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζπκβαηηθήο απηήο δέζκεπζεο σο απφιπηα αθξηβφρξνλνο. Ν 
πξνκεζεπηήο δειψλεη πάλησο απφ θαη δηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο φηη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ππαλαρψξεζεο. 
Πεκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή παξαιαβήο θαηά πεξηφδνπο θαη φπνηε ην ζεσξεί ζθφπηκν, ζηέιλεη δείγκαηα 
ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ρεκηθέο θιπ ππεξεζίεο γηα έιεγρν ησλ εηδψλ, πξνζδηνξίδνληαο ην είδνο ηνπ 
ειέγρνπ (θπζηθνρεκηθφο έιεγρνο θιπ). Ρα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
Πηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη «ππέξ ηξίησλ» θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δαπάλε εθηφο 
Φ.Ξ.Α. 
Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο ζπλνκνινγνχληαη σο νπζηψδεηο, ελδερφκελε δε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο πξνυπνζέηεη ηνλ έγγξαθν ηχπν. 
Όια ηα πιηθά πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 
 
(Ξίλαθαο εηδψλ πξνκήζεηαο) 
 
Κεηά ηελ αλάγλσζε θαη βεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νη δχν ζπκβαιιφκελνη ππνγξάθνπλ ηέζζεξα φκνηα 
πξσηφηππα απηήο. 
Απφ ηα ηέζζεξα πξσηφηππα ηα ηξία θαηαηίζεληαη ζην αξκφδην Γξαθείν ηνπ Γ.Λ.Α.Η. θαη ην άιιν 
ιακβάλεη ζαλ δηπιφηππν ν πξνκεζεπηήο. 
Γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ππ‟ αξ. 
Φ.ΣΣΣΣ/2015 Γηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο ε αλάδνρνο εηαηξεία 
απνδέρζεθε αλεπηθχιαθηα θαη θαζ‟ νινθιεξίαλ. 
 

 
 ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ

 
 ΓΗΑ ΡΝ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ/ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ

 

 

 
 ΚΑΟΗΑ ΘΑΟΑ
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