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Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν
ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ
Γ. Λ. ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΞΖΟΔΠΗΑ
ΞΝΓΗΔΘΛΠΖΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Ραρ. Γ/λζε:
Ρ.Θ.:
Ξιεξνθνξίεο:
Email:
Ρειέθσλν:

Θαηαρσξηζηέν ζην ΘΖΚΓΖΠ
Ξξνκήζεηα:

Βαζ. Πνθίαο 114
115 27
Ι. Ξαλδή
prom@hippocratio.gr
213 2088715

Ραμηλφκεζε θαηά CPV:
Αξηζκφο Γηαθήξπμεο:
Γηαδηθαζία:
Αζήλα,
ΑΞ:

Δθηππσηψλ LASER BLACK &
WHITE, ΓΗΞΙΖΠ ΝΤΖΠ,
ΓΗΘΡΑΘΥΛ
30200000-1
Φ90/2022
Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο
16/06/2022
10300

«Γιακήπςξη Ανοικηού Γιαγυνιζμού για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού πληποθοπικήρ
(CPV:30200000-1,
Δξοπλιζμόρ
ηλεκηπονικών
ςπολογιζηών
και
ππομήθειερ),
πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 18.593,80€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ, διάπκειαρ ζύμβαζηρ
δύο(2) μηνών, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά
βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή)».
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΑΛΑΘΔΠΖΠ
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ:
ΔΓΟΑ:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ:
ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ:
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΑΟΗΘΚΝΠ AΛΑΦΝΟΑΠ:
ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV:
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑΠΚΒΑΠΖΠ:
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ:
ΓΔΗΓΚΑΡΑ:
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ:
ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:
ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ:
ΔΓΓΖΠΔΗΠ:
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:
ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ

Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο (ηνπ α. 27 ηνπ λ.4412/2016)
Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Νξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεία
ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Ι. Ξαλδή
Ρειέθσλν:+302132088715
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: prom@hippocratio.gr
http://www.hippocratio.gr/
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε,
πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε
Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ
Φ90/2022
30200000-1, Δμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη
πξνκήζεηεο
18.593,80€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ 14.995,00€)
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
ΝΣΗ
Γχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
120 κέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ
ΓΛΑ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα)
ΡΚΖΚΑΡΗΘΑ
Απαηηείηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο
Ζκεξνκελία: 01/07/2022
Ζκέξα: ΞΑΟΑΠΘΔΖ
Ώξα: 09:00π.μ.
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηφθνιιν)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ
ζα γίλεη ηελ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 01/07/2022 και ώπα 10:00π.μ.
www.promitheus.gov.gr
[1]

22PROC010750921 2022-06-16
ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ
ΓΛΑΗ:

www.hippocratio.grΡκήκα
Ξξνκεζεηψλ
ΞξνκεζεηψλΞξνκήζεηεο Γηαγσληζκνί
16/06/2022
16/06/2022

Θέκαηα

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ:

1. Ρν λ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α’/24.03.2022), άξζξν 79, «Δγθξίζεηο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εθπφλεζε
κειεηψλ, πινπνίεζε έξγσλ θαη παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε
βειηίσζε θαη αλάπηπμε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο, ησλ
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ηνπ Αηγηλήηεηνπ Λνζνθνκείνπ, ηνπ Αξεηαίεηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Δπγελίδεηνπ
Θεξαπεπηεξίνπ θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ».
2. Ρν λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α’/09.03.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» φπσο ηζρχεη.
3. Ρν λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη.
4. Ρν λ.4542/2018 (Α’ 95) «Θχξσζε ηεο Ππκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο … θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
άξζξν ηέηαξην παξ. 2β).
5. Ρν λ.4523/2018 (ΦΔΘ Α’ 41) «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο
Θάλλαβεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Ρν λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Ρν λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ
θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
8. Ρελ παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
9. Ρν λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…».
10. Ρν λ.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
11. Ρν λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο».
12. Ρν ΞΓ 28/2015 (Α' 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία».
13. Ρν ΞΓ 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη.
14. Ρελ ππ. αξ. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β’/13.07.2021) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΘΖΚΓΖΠ)».
15. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.: 88838/19 Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο «Γηνξηζκφο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Λ.Α.
“Ηππνθξάηεην”» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020).
16. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».
17. Ρελ ππ. αξ. 10/27-05-2022, ζέκα 18ν, Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΑΓΑ:ΥΛΘ24690ΥΠ-ΤΘΕ, ΑΓΑΚ:
22REQ010690923 2022-06-06).
18. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ
ησλ 18.593,80€ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε ηελ ππ.
αξ.
1194/03-06-2022
Απφθαζε
Αλάιεςεο
πνρξέσζεο
(ΑΓΑ:ΤΦΑ94690ΥΠ-Ρ6Μ,
ΑΓΑΚ:22REQ010690997 2022-06-06).
ΓΗΑΘΖΟΠΠΝΚΔ
Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (CPV:30200000-1, Δμνπιηζκφο
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ
θαη
πξνκήζεηεο),
πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο
18.593,80€
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, δηάξθεηαο ζχκβαζεο δχν(2) κελψλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ
ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Γ.Λ. ΑΘΖΛΥΛ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114
11527 ΑΘΖΛΑ

01/07/2022
Ζμέπα ΞΑΟΑΠΘΔΖ
Θαι μέσπι ώπα 09:00π.μ.

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Γ.Λ.Α «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

01/07/2022
Hμέπα ΞΑΟΑΠΘΔΖ
Θαι ώπα 10:00π.μ.

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ
θάζε ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ
ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ.

ΚΔΟΝΠ Α΄:

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

Ξξνκήζεηα 50ηκρ εθηππσηψλ LASER BLACK & WHITE, ΓΗΞΙΖΠ ΝΤΖΠ, ΓΗΘΡΑΘΥΛ(κφλν θαηλνχξγησλ θαη
ακεηαρείξηζησλ, φρη αλαθαηαζθεπαζκέλσλ), θαη 3ηκρ πνιπκεραλεκάησλ(θσηνηππηθφ - printer - scanner)
xerox, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Α/Α

ΔΗΓΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΚΚ

1

Δκηςπυηέρ
laser black &
white, διπλήρ
ότηρ,
δικηςακοί
Ξολςμησάνημα
(θυηοηςπικό printerscaner) xerox
ΓΔΛΗΘΝ
ΠΛΝΙΝ

50

ΡΔΚ

ΠΛΝΙΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ
ΚΔ ΦΞΑ
(€)
17.980,00€

3

ΡΔΚ

613,80€

2

53

18.593,80€

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα είδε νξίδνληαη ζην Κέξνο Γ΄ ηεο
Γηαθήξπμεο.
ΚΔΟΝΠ Β΄:

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ
ΑλαζέηνπζαΑξρή: Ρν «Γ.Λ.Α.ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
Γηαθήξπμε: Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα:
Κέξνο Α: Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο
Κέξνο Β: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη
Κέξνο Γ: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Ξεξηγξαθή ηεο Ξξνκήζεηαο/πεξεζίαο
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Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ
Ξαξάξηεκα Η: Δπξσπατθφ Έληππν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)
Ξαξάξηεκα II: πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε
ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ
απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.
Ξξνζθέξσλ: Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη
ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξφζσπνο: Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο
πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Αληίθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη
ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα.
Ξξνκεζεπηήο/Αλάδνρνο: Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Θαηαθχξσζε: Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
ζηνλ Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν.
Πχκβαζε: Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ, ε νπνία
θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ
παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη
ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ξξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ /
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ππκβαηηθά ηεχρε: Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν
θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο:
α. ηε Πχκβαζε,
β. ηελ Γηαθήξπμε
γ. ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ θαη
δ. ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ.
Ξξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα.
Ππκβαηηθφ Ρίκεκα: Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο: Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 2.ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ
«Γ.Λ.Α. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεχζπλζε: ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114,
Ραρ. Θψδηθαο: 115 27, Αζήλα
Ρειέθσλν: 213 2088715
E-mail: prom@hippocratio.gr
Ξιεξνθνξίεο: Ι. Ξαλδή
Website: http://www.hippocratio.gr/
ΑΟΘΟΝ 3. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ
Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμήο ηνπ.
ΑΟΘΟΝ 4. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαη ην ΘΖΚΓΖΠ.
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη έσο ηελ ΓΔΡΔΟΑ 27/06/2022, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο
πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ήηνη έσο ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ 29/06/2022. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ
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κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.
ΑΟΘΟΝ 5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία έρεη ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ
πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Νπξνπγνπάεο (λ.2513/1997 Α΄139), εθφζνλ ε
δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο.
Νη ππνςήθηνη ή νη πξνζθέξνληεο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκέλε παξνρή, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνληαη κε
ηελ αηηηνινγία φηη ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
Δπηηξέπεηαη σζηφζν, ζηελ πεξίπησζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ, επηπιένλ, εξγαζίεο ή/θαη ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαη
εγθαηάζηαζεο, λα δεηείηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα λα κλεκνλεχνπλ, ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ
αίηεζεζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηθνξηίδνληαη
κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο.
Νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο
ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα
απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα
θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξφλ.
Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ
έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή
εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή
πηζηνπνηεηηθφ.
ΑΟΘΟΝ 6. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ – ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
6.1.
Ιόγοι αποκλειζµού
Νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ εάλ µέρξη θαη ηελ εµέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο
ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ
νξγαλσµέλνπεγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέµεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελπαξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆Δ ηνπ
Ππµβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελελνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
νηθνλνµηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία
θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνµνθξαηηθάεγθιήµαηα ή εγθιήµαηαζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο
13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππµβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθάµε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ
ρξεµαηνπηζησηηθνχζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
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ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνµνζεζία µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέοεµπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζεηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο, θαζψο
θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην2002/629/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ.4198/2013 (Α΄ 215).
Νη σο άλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ.
Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπγηα θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), µε ηελ
επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ.4412/2016 πεξί άξζεο ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ.
6.2
Θπιηήπια Δπιλογήρ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη απηνί
λαδηαζέηνπλ θαηαιιειφιεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ε
παξνχζαζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο (άξζξν 75 λ.4412/2016), ηα νπνία ν ππνςήθηνο δειψλεη ππεχζπλα ζην Δ.Δ.Δ.Π. φηη
ηθαλνπνηείείλαη νη θάησζη:
- Λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη
ηναληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα
ή ηνεηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Δπηκειεηήξην ήφηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά
ζπλεηαηξηζκνχο). Ρα αιινδαπάθπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαοεγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο,
νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ
επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηναληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ,
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο,πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα.
6.3.
∆ικαιολογηηικά Πςµµεηοσήρ
Νη ζπµµεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα
«∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ
1. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνµεζεπηέο ζπµµεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζµνχο µε αληηπξφζσπφ/
εθπξφζσπφ ηνπο.
2. Ρν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.)
3. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε.

Νη Δλψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
1. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνµεζεπηή, πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε.
2. ∆ήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνµεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείµελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ
θαζελφο απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνµήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί
ηνπζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν
πνπ ελδερνµέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΔΔΔΠ πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηην ιζηοζελίδα ηος ΓΛΑΗ (www.hippocratio.gr) θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα Η).
Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη σο εμήο:
Ζ αλαζέηνπζα αξρή:
(α) Γεκηνπξγεί (ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πεδία κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr/) ην ΔΔΔΠ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε.
(β) Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΔΔΠ, επηιέγεη εμαγσγή ζε κνξθή .pdf θαη .xml.
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(γ) Ρν αξρείν πνπ εμάγεηαη ζε κνξθή .xml δελ είλαη αλαγλψζηκν (δελ «αλνίγεη» κε θάπνην γλσζηφ
πξφγξακκα πνπ έρνπκε ζηνπο Ζ/).
Ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο:
(α) Ξξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν .xml απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΑΗ
(www.hippocratio.gr, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/ ηνπ θαη λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr/.
Πηελ
ηζηνζειίδα
απηή,
πξέπεη
λα
επηιέμεη
«Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελνπ ΔΔΔΠ» θαη λα «αλεβάζεη» ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔΠ ηνπ
δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ην ΔΠΖΓΖΠ.
(β) Πηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο.
Αλ είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν.
(γ) Δπηιέγεη «Δμαγσγή». Ρν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε
εθηχπσζε ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή ζε κνξθή .pdf. Πε πεξηβάιινλ Microsoft
Windows, ην eΔΔΔΠ κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη ήδε ελζσκαησκέλε
ιεηηνπξγία εθηχπσζεο PDF).
Γηαθνξεηηθά, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο
αξρείσλ PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Πε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεί
λα εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή.
(δ) πνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά ζηελ
ηζηνζειίδα).
(ε) πνβάιιεη θαη απηφ ην αξρείν ηνπ ΔΔΔΠ ζε κνξθή ζε .pdf ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Ρν ΔΔΔΠ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Ζ µε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζµφ.
∆ηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεµε
κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσµα αλά πάζα ζηηγµή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά/
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
νµαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Πεµεηψλεηαη φηη: ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο,
νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ ∆ίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεµα Σ
ηνπ Ξξνζαξηήµαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016.
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.
ΑΟΘΟΝ 7: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
Νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα απνηππψλεη
κε ζαθήλεηα.
1. Ξιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην
θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Κέξνο Γ –ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα).
2. 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.
3. πεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ
νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
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4. Αληίγξαθα(επηθπξσκέλα φπνπ απαηηείηαη) Ξηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ, εθ κέξνπο ηνπ Ξξνκεζεπηή, ηελ ηήξεζε
πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη παξαγσγφο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο
πνηφηεηαο ν παξαγσγφο απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη.
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.
ΑΟΘΟΝ 8: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Ξίλαθα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IIΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
ΑΟΘΟΝ 9: ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δεν ςποσπεούνηαι λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
δείγκαηα.

ΑΟΘΟΝ 10. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
λαπαξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά
απνζηαιεί ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα κελ
αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».
Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε
ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο:
ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία)
«Γ.Λ.Α.“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”»
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114, Αζήλα
ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ Φ90/2022.
ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ(CPV: 30200000-1, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ), ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 18.593,80€
ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ, ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΝ(2) ΚΖΛΥΛ, ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖΛ
ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)»
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ,
απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ
κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα
επηζηξέθνληαη ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.
ΑΟΘΟΝ 11. ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε
θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ
ππνςήθην Αλάδνρν.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο
αξρεηνζεηεκέλα κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν
απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.
2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
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2.3. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Κέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη
εηδηθφηεξα ηα εμήο:
3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο, (Ξξσηφηππα θαη αληίγξαθα),κε ηελ έλδεημε
«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ».
3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ».
3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ
έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».
Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ,
φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο
εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010.
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, φπνπ ηαπηνπνηνχληαη, απνξξίπηνληαη (λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/Α’/02.03.2011).
3.4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
Φαθέινππξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή
γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα
ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ
κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε
Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ.1497/1984 (Α’ 188).
5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά
πεξίπησζε νδεγίεο. Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά
θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά
ησλφξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο.
Ξαξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ
πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Ξξνζθνξά
ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ
ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.
7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
8. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, αθχξσζε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 45 έσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α’ 8), θαηά ηεο
πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε
άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
9. Θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3.
ΑΟΘΟΝ 12. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 120 κέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν
ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα
παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα
γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο
ην απνδερζεί.
Νη πνςήθηνη πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά
ηελ θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
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ΑΟΘΟΝ 13. ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ- ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη
ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
πνβάιινληαη πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΟΘΟΝ 14. ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ
1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή
πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
3. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ.
4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία(άλεπ
νξίνπ), 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.
5. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη θάζε
ηχπν πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. Ξξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ
αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή
αμία.
6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαηζηνπο
Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ
επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο.
7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή
γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016.
8. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
9. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. Πε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ
δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή
πξνζθνξάο
10. Ζ ηηκή αλά θαηεγνξία (ζχλνιν πξνζθεξφκελεο δαπάλεο αλά θαηεγνξία πιένλ ΦΞΑ) γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΞΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΟΘΟΝ 15. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
θαη Αμηνιφγεζεο) ε νπνία ζπγθξνηείηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη δηελεξγεί φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη
είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη
κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ
είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο
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πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα1.
ΑΟΘΟΝ 16. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
β) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
λ.3846/2010.
γ) Ζ νπνία είλαη ειιηπήο θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ
απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
δ) Πηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε.
ε) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εθφζνλ
απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή απνζαθήληζε ή δηεπθξίλεζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη
δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ.4412/2016.
ζη) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα.
δ) Ζ νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζχκβαζεο.
ε) Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή, αλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
ζ) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο,
κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο.
ΑΟΘΟΝ 17. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
1. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα,
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ πξνκεζεπηή»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο,
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) φισλ ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ:
α) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, φπσο δειψζεθε
ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή
ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ππγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Ξ.Δ., γηα ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Α.Δ.
(β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
(γ) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
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Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Ξξβι θαη έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ άξζξνπ 42 λ. 4782/2021
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ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. Πεκεηψλεηαη φηη ζε
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο.
Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Γ.Λ. Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Ρκήκα Γξακκαηείαο – Ξξσηφθνιιν)
ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ,
ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα
ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ.
3. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο
άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο
απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή
δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ
πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
δηαθάλεηαο.
4. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104ηνπ λ.4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γ.Λ.
Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν
72ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ
εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
5. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο,
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
6. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο
απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη,
κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104ηνπ λ.4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ είρε
πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104ηνπ λ.4412/2016, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
θαη ην άξζξν 75 ηνπ λ.4412/2016 ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
7. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε
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δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο
παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.
8. Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016.
ΑΟΘΟΝ 18. ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ λ.4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη
απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ
ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αθχξσζεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο
θαη ηεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήοζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 45 έσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α’ 8), ην νπνίν
απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε πξνεγνχκελε άζθεζε άιιεο εηδηθήο ή
ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαζψο νξίδεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζε
πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127 λ. 4412/2016 θαη
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 79Α, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 13γ ηνπ λ.4605/2019, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπν ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην
γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ ζχκβαζε.
Πηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πξνζθαιεί λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ,
πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, θαζψο θαη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθίζηαηαη
αιιαγή).
Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη
ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/16.
Ζ Πχκβαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Α. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Β. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Ρν αληηθείκελν ηεο ζχβαζεο (πεξηγξαθή, ηφπνο θαη ρξφλνο παξνρήο ππεξεζίαο)
Γ. Ρελ ηηκή
Δ. Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
ΠΡ. Ρηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
[13]

22PROC010750921 2022-06-16
Η. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά,
δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο:
α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα) θαη
β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αξρήο.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3.)
Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΟΘΟΝ 19. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ
ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
ή
β) Δάλ ν πξνζθέξσλ/πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαη θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
2. Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ
νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97, ηνπ Λ.4412/2016.
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή
λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη
2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν
ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ
επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα
απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε
θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Λ.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
ΑΟΘΟΝ 20. ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
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Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 45 έσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄8), ην νπνίν απνθαίλεηαη
ακεηαθιήησο ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε πξνεγνχκελε άζθεζε άιιεο εηδηθήο ή ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο.
Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο νξίδεηαη ίζν κε ην πέληε
ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 21: ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δύο(2) μήνερ από ηην ημεπομηνία
ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ.
ΑΟΘΟΝ 22: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκψλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα
έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε
ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε
ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά
Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.
Ν πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β)Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ
ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε
άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4152/2013 (ΦΔΘ 107/Α’/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ
ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 23. ΔΓΓΖΠΔΗΠ
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ
ΞαξαξηήκαηνοIΗ ηεο παξνχζαο.
Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή)
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο
ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) επηπιένλ κήλα.
ΑΟΘΟΝ 24: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ
1. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
[15]

22PROC010750921 2022-06-16
2. Ν Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη
νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ
ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016.
5.Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο
επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία,
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ν Ξξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ
απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ
ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο
απνθαηάζηαζή ηεο.
7.Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο,
πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
ΑΟΘΟΝ 25. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ
Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE.

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ

ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ
κ.Α.α.

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΟΝΕΝΠ

Δζυηεπική διανομή
 πνδ/λζε Νηθνλνκηθνχ
 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
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ΚΔΟΝΠ Γ΄:

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

ΔΘΡΞΥΡΔΠ LASER BLACK & WHITE, ΓΗΞΙΖΠ ΝΤΖΠ, ΓΗΘΡΑΘΝΗ
(μόνο καινούπγιοι και αμεηασείπιζηοι, όσι ανακαηαζκεςαζμένοι)
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 14.995,00€ ΞΙΔΝΛ ΦΞΑ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Αξηζκφο Ρεκαρίσλ
Λα αλαθεξζεί ην κνληέιν
Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο
Ρερλνινγία εθηχπσζεο
Ραρχηεηα εθηχπσζεο
Δθηχπσζε πξψηεο ζειίδαο ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο
Ξνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο
Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο (duplex unit)
Κλήκε
Ραρχηεηα επεμεξγαζηή
Νζφλε Γηαρείξηζεο
Κέγεζνο ραξηηνχ εθηχπσζεο
Απαηηνχκελε ηξνθνδνζία ραξηηνχ
Κεληαίνο θφξηνο εξγαζίαο ζε ζειίδεο (Duty Cycle)
πνζηήξημε-Ξξνζνκνίσζε
Ethernet 10/100/1000 Base – TX (RJ 45)
Θχξα USB ≥2.0
Ν εθηππσηήο πέξαλ ηνπ αξρηθνχ εγθαηαζηεκέλνπ toner λα
ζπλνδεχεηαη απφ έλα επηπιένλ απζεληηθφ toner δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 6000 ζειίδσλ
Δγγχεζε Ρξία (3) έηε on site next business day. Λα δνζεί ν
θσδηθφο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ επίζεκνπ
αληηπξνζψπνπ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ
53
ΛΑΗ
ΛΑΗ
Mono Laser
≥40 ppm
≤6,5 sec
≥1200 x 1200 dpi
ΛΑΗ
≥512 ΚΒ
≥1000 ΚΖΕ
ΛΑΗ
Α4
≥250 θχιισλ
≥100.000 ζειίδεο
PCL5c, PCL6, Postscript 3
NAI
NAI
NAI
NAI

Α/Α

ΔΗΓΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΚΚ

1

Δκηςπυηέρ
laser black &
white, διπλήρ
ότηρ,
δικηςακοί
Ξολςμησάνημα
(θυηοηςπικό printerscaner) xerox
ΓΔΛΗΘΝ
ΠΛΝΙΝ

50

ΡΔΚ

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΚΔ ΦΞΑ
(€)
17.980,00€

3

ΡΔΚ

613,80€

2

53

18.593,80€
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ΚΔΟΝΠ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θξηηήξην
αλάζεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I. - ΔΟΥΞΑΦΘΝ EΛΡΞΝ EΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ)

Γηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΑΗ (www.hippocratio.gr) σο ζπλεκκέλν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο:
(α)

Πε κνξθή PDF κε ην φλνκα ESPD.

(β)

Πε κνξθή XML κε ην φλνκα espd-request.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II. - ΠΣΔ∆ΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΝλνµαζίαΡξάπεδαο:

Θαηάζηεµα:

(∆/λζε νδφο- αξηζµφο Ρ.Θ. – FAX)
Ζµεξνµελία Έθδνζεο:
Ξξνο: ………………………………
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ………….. ΔΟΩ
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη

ηνπ

δηθαηψκαηνο

ηεο

δηαηξέζεσο

θαη

δηδήζεσο

κέρξη

ηνπ

πνζνχ

ησλ

επξψ………………………………………………………………………..
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ….. / ηεο ππαξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ
(αξηζκφ/εκεξνκελία)

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

Γηαθήξπμε

/Ξξφζθιεζε/

Ξξφζθιεζε

Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο απφ ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ
Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε .
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4144/2013 (ΦΔΘ 88 Α) επί
πνηλή απφξξηςεο.
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα:
α/α
1

Ξποζθεπόμενο Δίδορ

Κονάδα
Κέηπηζηρ

Ξοζόηηηα

Ριμή
Κονάδαρ

Ξεπιγπαθή …………
Δμπ. Θυδικόρ: …....
GMDN
ΔΘΔΒΙ

2
3
4

[21]

Κεπικό Πύνολο
(πλέον ΦΞΑ)

Ξοζοζηό
ΦΞΑ

Πύνολο
δαπάνηρ
με ΦΞΑ

Θυδικόρ
Ξαπαηηπηηη
-πίος Ριμών

