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   ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                    ΠΤΡΓΟ   24-04-2019       

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑ                                                                                           
 ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ  
 

 
  

 Ταχ. Δ/νςθ: Συντριάδα Ε.Ο. Ρφργου-Ρατρϊν 

Τ.Κ. 27131 

Διεφκυνςθ: Γρ. Ρρομθκειϊν 

Υπεφκυνοσ: Μπακαλοποφλου Κων/να 

Τθλ.: 2621082784 

ΦΑΞ: 2621082378 

Email: promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 

 

 
  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ    9383/  24-04-2019 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5 

 

 

ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΤΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΙΜΘ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%  

 

 

 

 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: ΠΙΣΩΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΕΣΟΤ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

19PROC004863532 2019-04-24
ΑΔΑ: ΩΤΔ746907Ε-4ΕΕ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.24 14:08:07
EEST
Reason:
Location: Athens



 2/ 61 
  

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
Πτι θ  ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και κανονιςτικό 
πλαίςιο, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 

1. του ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. τθν 13θ/Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (περίπτωςθ ΙV. Τεχνικζσ και επαγγελματικζσ 
ικανότθτεσ) και το υπϋ αρικ. πρωτ. 94/12-01-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ. 
3. του ν. 4314/2014 (Α' 265)i,

 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” 
και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», όπωσ ιςχφει και του κατϋ εξουςιοδότθςθ του ωσ άνω 
νόμου κανονιςτικοφ πλαιςίου, 
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

9. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

Σόποσ 
διαγωνιςμοφ 

Σελικι Θμερομθνία 
Τποβολισ Προςφορϊν 

Χρόνοσ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ 

Κριτιριο 
Κατακφ-

ρωςθσ 

Προχπολογι-
ςμόσ 
Δαπάνθσ  

Ν. Μ. Πφργου 

του Γενικοφ 
Νοςοκομείου 
Θλείασ,  
Ε.Ο Ρφργου – 

Ρατρϊν, 
Συντριάδα,  
Τ.Κ. 27 131 
Ρφργοσ 

Θμερομθνία 16-05-2019 Θμερομθνία 17-05-2019 H ΡΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ 
ΑΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ 
ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ 
ΤΙΜΘΣ     

Συνολικό 
ποςό 
41.000,00 €  

με ΦΡΑ  24% 

Θμζρα: Πζμπτθ Θμζρα: Παραςκευι  

Ϊρα: 14:30 μ.μ. 
 

Ϊρα: 11:00 π.μ. 
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10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’ κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”, 
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
12. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”, όπωσ ιςχφει και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ του άρκρου 24, 
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”,  
15. του π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφειii

, 

16. τθν με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου 
Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698). 
17. τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 
18.  τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

19. το Ν.3329/2005, όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

20.        το Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Αϋ/13-11-2017), 

21.        το  Ν.4605/2019 (Αϋ52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ

 Ιουνίου 2016 ςχετικά με 
τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν 
αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ 
(ΕΕL157 τθσ 15.6.2016)- Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιεί διατάξεισ του άρκρου 4412/16,       
 

22. τθν υπ’ αρικμ. 2011/28-12-2018 Απόφαςθ  τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Επενδφςεων, 
περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ 2018), ςτθ ΣΑΕ 091 του ζργου 
«Ρρομικεια Θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Γ.Ν. Θλείασ- ΚΕΦΙΑΡ», 

23. τθν υπ’ αρικμ. 12
θ
/22-05-2018 (κζμα 14ο

- ΑΔΑ: 68ΔΞ46907Ε-ΜΟΨ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ για τον οριςμό Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν,  
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24. τθν υπϋαρικμ. 18
θ
/28-06-2018 (κζμα 6ο

 ΑΔΑ: ΩΙΙΗ46907Ε-ΩΜΜ) Απόφαςθ Δ.Σ. ςχετικά με 
τθν ζγκριςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθ διενζργεια του παρόντοσ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ,  
25. τθν υπ’ αρικμ.  14

θ
/22-04-2019 (κζμα 10Ο, ΑΔΑ: ΩΕΥΟ46907Ε-Ρ7Ν) Απόφαςθ Δ.Σ. ςχετικά 

με (α) τθν  ζγκριςθ των Τευχϊν Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για «Ρρομικεια Θλεκτρομθχανολογικοφ 
Εξοπλιςμοφ για το Γ.Ν. Θλείασ- ΚΕΦΙΑΡ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.000,00 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και (β) τον οριςμό  Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ για τθ διενζργεια 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, 

26. τθν υπ’ αρικμ. 9257/23/04/2019 (ΑΔΑ:Ψ94Φ46907Ε-Ε5Ο) Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ.  
 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

 

 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  

 

υνοπτικό διαγωνιςμό  για  τθν προμικεια ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ) 

CPV 42511110-5, ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΘ ΣΙΜΘ, προχπολογιηόμενθσ ςυνολικισ δαπάνθσ 41.000,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  24%. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων  
(Ρ.Δ.Ε.) ζτουσ 2018. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε.: 9346 ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019  του Φορζα. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. Ζργου:  ΑΕ 091 και με Κωδικό/MIS τθσ ςχετικισ προμικειασ 2018Ε091000070). 

     Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν Ν. Μ. Πφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, Ε.Ο Ρφργου 
– Ρατρϊν, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Ρφργοσ, ςτισ 17-05-2019  θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00π.μ. 

από τθν αρμόδια επιτροπι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Ν.Μ. Ρφργου του Γ.Ν. Θλείασ. 

      Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και να παραδίδονται ςτθν 
Γραμματεία του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, Ε.Ο Ρφργου – Ρατρϊν, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 
Ρφργοσ. 
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1. Σμιμα Πρωτοκόλλου ζωσ 16-05-2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:30μ.μ.  Ρροςφορά που 
κατατίκεται μετά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα (16-05-2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 
14:30μ.μ.) επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα ωσ εκπρόκεςμθ. 

2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Στον 
φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 
 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό (Ν. Μ Πφργου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, Ε.Ο Ρφργου – Ρατρϊν, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 
Ρφργοσ). 

 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ  
 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ εταιρείασ - ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, FAX, e-mail) 

 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται ςε χωριςτό φάκελο όλα τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, εφόςον απαιτοφνται, τοποκετοφνται ςε 
χωριςτό φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι προςφορά». Θ μορφι 
ξεχωριςτϊν φακζλων για τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά γίνεται για 
διευκόλυνςθ τθσ επιτροπισ και δεν ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Αντίκετα, τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε χωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
προςφορά». 

Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να 
ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν υποβάλει. Θ πιο πάνω 
διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα 
τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου 
και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ 
αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που 
δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα 
νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι 
βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, 
υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ 
αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά 
μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν 
που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. Σχετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ιςχφει το άρκρο 1 
του Ν.4250/2014. 

Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα 
ςε εφλογθ προκεςμία, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν 
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υποβάλλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι 
πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ επιτροπι κρίνει ότι μποροφν να κεραπευτοφν. 
Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ 
και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά 
ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

Θ κατάκεςθ προςφοράσ τεκμαίρει τθν αποδοχι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ από τον 
προςφζροντα, όλων των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, εφόςον δεν 
ζχουν αςκθκεί ςχετικζσ ενςτάςεισ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

3. Το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. 
(http://www.eprocurement.gov.gr) και ςτον ιςτότοπο τθσ Ν. Μ. Πφργου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θλείασ (www.nosokomeiopyrgoy.gr).  

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει, ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ: ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ - ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ   

             ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ: ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

        ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’:  ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

        ΡΑΑΤΘΜΑ Η’:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5. Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ από το τμιμα Ρρομθκειϊν,  

(τθλ: 2621082784 email:  promithiesgnpyr@gmail.com) 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ο Διοικθτισ του Γ.Ν. Θλείασ  
 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                       ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  
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ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ- ΚΕΦΙΑΠ  (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- 

ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ, ΓΙΑ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ ΚΕΦΙΑΠ) / CPV 42511110-5 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ- ΑΝΣΛΙΑ 
ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ  

ΝΕΡΟΤ  

33.064,51 € 41.000,00€ 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Ανακζτουςα Αρχι Γενικό Νοςοκομείο Ρφργου-Γ.Ν. Θλείασ  

Τίτλοσ προμικειασ/ CPV  
ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ- ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- 

ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ, CPV 42511110-5 

NUTS GR233 

Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ 
Χωρίσ  ΦΡΑ / με ΦΡΑ 

Συνολικά  33.064,51€ πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι 41.000,00 € ςυμπ. 
ΦΡΑ 24%  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   
 Τρεισ (3) μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ 

 

Χρθματοδότθςθ         ΚΑΕ 9346 

Τόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 
Ν. Μ. Πφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, Ε.Ο Ρφργου – 

Ρατρϊν, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Ρφργοσ, Τμιμα Ρρωτοκόλλου 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

 

Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα 
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
εγκατεςτθμζνα ςε 

  κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

  κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) 
  τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ 

Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων 

  τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ. 

Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν Σφραγιςμζνεσ προςφορζσ 

Καταλθκτικι Θμερομθνία 
Υποβολισ Ρροςφορϊν 

16-05-2019, θμζρα Ρζμπτθ & ϊρα 14.30μ.μ. 

Θμερομθνία Διεξαγωγισ 
Διαγωνιςμοφ 

17-05-2019,  θμζρα Ραραςκευι & ϊρα 11.00π.μ. 
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Τόποσ Διεξαγωγισ 
Διαγωνιςμοφ 

Γενικό Νοςοκομείο Ρφργου - Γ.Ν. Θλείασ Γραφείο Ρρομθκειϊν 

 

Δθμοςιότθτα 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΚΘΜΔΘΣ 

 www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Εκατόν ογδόντα (180) μζρεσ. Οι προςφορζσ ιςχφουν και 
δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ επί εκατόν ογδόντα (180) 
θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 
προαναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Εάν οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των 
προςφορϊν τουσ και αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, οι προςφορζσ 
τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό 
χρονικό διάςτθμα (Ν. 4412/2016 άρκρο 97). 

Χρόνοσ πρόςβαςθσ 
ςυμμετεχόντων ςτισ προςφορζσ 

Σφμφωνα με το Ρ.Δ. 28/2015 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  
Τεχνικι Ρροςφορά 

Οικονομικι Ρροςφορά 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Τποβολι τοιχείων και Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά, μαηί 
με τθν προςφορά τουσ:  
1.Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ 
ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ.  
2. ΤYΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝTYΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) του 
αρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ 
αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο υποψιφιοσ 
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
- δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 
74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, 
  Σο ΣΕΤΔ υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν  παρ. 13 του άρκ. 107 
του Ν. 4497/17, με τθν οποία προςτίκεται μετά το άρκρο 79 
του Ν.4412/2016, άρκρο 79Α (“Τπογραφι Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου 
Εγγράφου φμβαςθσ”), ότι «1.κατά τθν υποβολι του ΕΕΕ του 
άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο 
των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
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διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 2. Ωσ 
εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του εν 
λόγω άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 3. Σο παρόν άρκρο εφαρμόηεται και για τθν 
υπογραφι του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΣΕΤΔ), ζχει δε εφαρμογι και για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ που 
είναι ςε εξζλιξθ και είναι ςτο ςτάδιο πριν τθν κατακφρωςθ.» 

3. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ:  
Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νοµικοφ 
προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, 
Φ.Ε.Κ., ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςµα του 
καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να 
προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο διευκφνων Σφμβουλοσ και τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα 
που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε τθν υπογραφι τουσ, το 
νοµικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν 
αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ µε τθ 
νοµικι µορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νοµικοφ προςϊπου.  
Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που 
προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχεία 1, 2 και 3, για 
τον κάκε οικονομικό φορζα, που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
2. Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, νόμιμα κεωρθμζνθ 
για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των δθλοφντων, ςτθν οποία κα 
φαίνεται το αντικείμενο των εργαςιϊν του κακενόσ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα του υλικοφ ι το μζροσ αυτοφ που 
αντιςτοιχεί ςτον κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ 
προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει. 
                                       ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1.2. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του οποίου 
τοποκετείται θ Σεχνικι Προςφορά πρωτότυπθ. 
Θ Σεχνικι προςφορά, ςε ζντυπθ μορφι, κα πρζπει να 
περιλαμβάνει:  

 Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ 
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τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Βϋ (τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυιςεισ, 
εμπειρία κ.τ.λ..) 

  Ρλιρεσ «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ», ςτο οποίο κα 
περιλαμβάνεται αναλυτικά θ ςυμμόρφωςθ ι 
διαφοροποίθςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςφμφωνα με 

τθν παροφςα διακιρυξθ. Για τεκμθρίωςθ των 
αναφερομζνων να υπάρχουν ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ 
παραπομπζσ ςτθν τεχνικι προςφορά. 
 

  Θ προςφορά των ειδϊν κα ςυνοδεφεται από 
Ριςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
93/42/ΕΟΚ (και όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 
2007/47/ΕΚ-5.9.2007), με τον αρικμό αναγνϊριςθσ του 
εμπλεκόμενου Κοινοποιθμζνου Οργανιςμοφ, κακϊσ και 
από Ριςτοποιθτικό ISO του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 

 Επιπλζον οι ςυμμετζχοντεσ  οικονομικοί φορείσ κα 
πρζπει να δθλϊςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τθ 
χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που 
προςφζρουν. Ρροςφζρων εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ 
το τελικό προϊόν πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, 
τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει 
το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ 
ανωτζρω διλωςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο 
προςφζρων δεν καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, ςε 
δικι του επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά του 
δθλϊνει τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα 
καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςι τθσ. Επίςθσ ςτθν τεχνικι προςφορά πρζπει 
να επιςυνάπτεται υπεφκυνθ διλωςθ προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ 
κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία 
εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ 
του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 
επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει 
αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 
Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω 
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δθλϊςεισ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.   
 

                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1.3. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του οποίου 
τοποκετείται θ Οικονομικι Προςφορά, υπογεγραμμζνθ και 
ςφραγιςμζνθ ςε κάκε ςελίδα, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται 
ακριβϊσ και αναλυτικά οι τιμζσ.  

 Το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ  παρζχεται προσ 
διευκόλυνςθ και χωρίσ δζςμευςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ 
και ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ. 
 

 Σιμζσ Προςφορϊν – Νόμιςμα 

Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ευρϊ (€) και κα αναγράφονται 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Ρροςφορζσ που δε δίνουν τισ τιμζσ 
ςε ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ με ξζνο νόμιςμα κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Στισ τιμζσ κα ςυμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 
προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο 
ΦΡΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ, ςε περίπτωςθ δε, που 
αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν 
Υπθρεςία. 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςτθν  περίπτωςθ τθσ ετιςιασ 
ςφμβαςθ (12 μθνϊν), διαφορετικά ιςχφουν τα άρκρα 95 & 53 
παρ. 9 & παρ. 10 του Ν. 4412/2016). 
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των 
προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ανάδοχοι προμθκευτζσ 
υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά (Ν. 4412/2016 άρκρο 102).  

Γλϊςςα Εγγράφων 

Ελλθνικι. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ 
ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα τεχνικά 
φυλλάδια και τα δικαιολογθτικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβλθκοφν και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Για τα αλλοδαπά 
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 
188). Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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Νόμιςμα Ευρϊ (€) 

Διενζργεια Διαγωνιςμοφ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων. 
Ειδικότερα: 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, 
κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
μόνο των τεχνικϊν  προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων 
τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, και ςυντάςςεται  
πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν 
αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.  
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των 
τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  
το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο μόνο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου των 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων 
τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 
παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν 
λόγω πρακτικό κοινοποιείται ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ 
ζγκριςθ. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με 
το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
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κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων  προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια 
απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα  
όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», 
«Σεχνικι Προςφορά» και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. 

 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν 
προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, 
κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

Ρροςφορά 

 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να δϊςουν προςφορά για τθν 
προμικεια που περιγράφεται αναλυτικά  ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  
Β τθσ παροφςθσ. 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ 

 Κριτιριο κατακφρωςθσ Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι 
άποψθ Ρροςφορά Αποκλειςτικά Βάςει τθσ Τιμισ. 

 Θ ςυνολικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ δεν μπορεί να 
υπερβεί τον προχπολογιςμό. 

 Ρροςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ απορρίπτονται. 

Ρρόςκλθςθ για υποβολι 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
(Άρκρο 103  Ν.4412/2016) 

  Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Αρχι ειδοποιεί 
εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014, των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα όςα 
δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογθτικά 
υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο 
οποίοσ παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι.  

 Αν δεν προςκομιςκοφν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι 
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για 
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τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο 
ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.   

 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι 
ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο 
προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των μερϊν ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και 
ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ του IV.A, τότε 
εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 
του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016.  

  Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν αρμόδια 
επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Αρχι για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
(ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ 
του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα του 
ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με 
τθν εν λόγω απόφαςθ κατακφρωςθσ (Ρρβλ. άρκρο 105 του Ν. 
4412/2016).  

  Πςοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
(ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρκρο 
80 Ν.4412/2016) 

 Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που 
καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτθν 
προκεςμία που αναφζρεται ανωτζρω είναι τα εξισ:  

 Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ. Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι 
αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ), 

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Σο παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για 
κακζνα από τα πρόςωπα που υπογράφουν το ΣΕΤΔ. 

 Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που 
ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ):  

 Ι) για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για 
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χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.  
 ΙΙ) για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια, κατά 
περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν 
εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και 
τθν επικουρικι αςφάλιςθ). Τα παρόντα δικαιολογθτικά 
υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό 
ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε 
φορζα – μζλοσ τθσ. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, 
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

  Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΙΙΙ. Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι 
που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό 
παράπτωμα):  
Ι) για τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ 4β του άρκρου 73 του 
Ν.4412/16,  πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, 

κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα 
αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
τθσ περίπτωςθσ 4β του άρκρου 73.  
ΙΙ) Για τθν περίπτωςθ 4α του άρκρου 73, ιτοι για τθ μθ 
ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται 
ςτισ παρ 2 και 5 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ 
χϊρασ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι 
ςτο μζροσ λόγοι αποκλειςμοφ. 

 Δ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ IV: Κριτιρια 
επιλογισ/Α.ΚΑΣΑΛΛΘΛΟΣΘΣΑ Ριςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ 
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του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου, με το οποίο κα 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να 
παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 
εγγραφισ. 

 Ε) Θ Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον 
προςωρινό ανάδοχο να υποβάλει μαηί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του παρόντοσ άρκρου και όςα 
ι όποια πιςτοποιθτικά αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ηθτοφνται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ για τθν προμικεια  αντίςτοιχου 
είδουσ  από δθμόςιο και ιδιωτικό φορζα. 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ – ΣΥΝΑΨΘ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Άρκρο 105 
Ν.4412/2016) 

 Θ Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί 
με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά τθσ 
απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του 
Ν.4412/16. 

 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα 
αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά.  

  Στθ ςυνζχεια, θ Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ 
ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί να προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, μετά από κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κακϊσ και επικαιροποιθμζνα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα (εφόςον υφίςταται αλλαγι).  

  Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο 
τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/16.  
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 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, 
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ:  

 α) ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ τθσ παροφςασ και  

 β) ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Αρχισ. 

Ενςτάςεισ Σφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Εγγυιςεισ 

Απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ, το φψοσ τθσ 
οποίασ κακορίηεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι  εξακόςια εξιντα ζνα ευρϊ (661,00€) 
 

Απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ 
τθσ οποίασ κακορίηεται ςτο 5% επί τθσ κακαρισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο αρκ.72  
του Ν. 4412/2016. 
 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον, 
υπζρ ου θ εγγφθςθ,  οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των 
οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 
ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν 
ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό 
τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ.  και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ  (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  
ςτ) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
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διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, η) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ) 

τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, κ) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και ι) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ  (παρ. 4, άρκρου 72, ν. 4412/2016) (βλ. 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ε τθσ παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων).  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

 

 Αντιπροςφορζσ-Εναλλακτικζσ 
προςφορζσ 

Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται 
δεκτζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ.  

φμβαςθ 

 

Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ υπογράφεται και από τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ. 
Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 
105 & 130 του Ν. 4412/2016. Τυχόν υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ 
από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ προςφορζσ τουσ, δε 
δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ 
και τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ κακϊσ 
και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν, καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά 
και τθ Διακιρυξθ, κατά φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει 
αυτϊν πλθν καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 
 Εάν περάςει προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν, χωρίσ ο ανάδοχοσ 
& προμθκευτισ δεν παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ 
ςφμβαςθ ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει εγγυθτικι καλισ 
εκτζλεςθσ εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, 

κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.Σ του 
Νοςοκομείου.  
Το Δ.Σ του Νοςοκομείου αποφαςίηει ςε αυτι τθν περίπτωςθ τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο διαγωνιηόμενο. Θ 
απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του ζκπτωτου και κα 
αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ του 
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Νοςοκομείου. 
Το Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του Νοςοκομείου με 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του, μπορεί να προτείνει τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 
μικρότερθ ποςότθτα ςε ποςοςτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 30% με προθγοφμενθ αποδοχι του προμθκευτι (Ν. 
4412/2016 άρκρο 104). 

Κυρϊςεισ ςε βάροσ του 
προμθκευτι 

 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτουσ Κ.Ρ.Δ ο 
προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα 
προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι 
εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (Ν. 4412/2016 άρκρο 203, 207, 
213). 

Πλθρωμι – Κρατιςεισ 

 

Θ πλθρωμι του αναδόχου γίνεται από το Νοςοκομείο εντόσ 
εξιντα (60) θμερϊν από τθν   υποβολι  τιμολογίου και μετά τθν 
υπογραφι του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, και αφοφ ο 
ανάδοχοσ προςκομίςει (Ν.4412/2016 άρκρο 200): 
 Τιμολόγιο 

 Φορολογικι Ενθμερότθτα 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα  
Ο ανάδοχοσ  επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 2238/94, 
ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρκρα 61,62 
& 64 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 
τθν αμοιβι του Αναδόχου χωρίσ ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  
υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Σο Νοςοκομείο επιβαρφνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ. 

Ποινικζσ  Ριτρεσ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υλοποιεί τθν προμικεια μζςα 
ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ  
προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016 (άρκρο 203). Το ποςό του 
προςτίμου καταβάλλεται υπζρ του Νοςοκομείου. Μετά τθν 
πλιρθ εκπνοι των προκεςμιϊν του χρόνου υπογραφισ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ, του χρόνου εκπλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ, αν 
δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, το ΔΣ του 
Νοςοκομείου δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον προμθκευτι και 
να επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ κυρϊςεισ που ορίηουν 
τα άρκρα 203 ζωσ και 207 του Ν. 4412/ 2016. Θ κιρυξθ του 
προμθκευτι ωσ ζκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαςθ του ΔΣ του 
Νοςοκομείου, χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ ι άλλθσ κρατικισ, 
παραιτουμζνου του προμθκευτι παντόσ αντιδίκου ι ενδίκου 
μζςου και τθσ διηιςεωσ για τθν προςβολι τθσ απόφαςθσ. 
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Λοιποί όροι –Δικαιϊματα 
Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Σφμφωνα με το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016 άρκρο 73, 

παρ. 3, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβλζπει ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ παρζκκλιςθ, από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό 
που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016 κατ' εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  
Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα: 
α). Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονομικό 
φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία 
από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 και 2. 
β). Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
μποροφν να αποκλείουν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται 
ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ του Ν. 
4412/2016 άρκρου 73 τθσ παρ. 4. 
γ). Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ 1 
και 2 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον 
ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει 
καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν 
ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει 
ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα 
ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω 
ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό 
τθσ απόφαςθσ αυτισ.  
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ 
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απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
δυνατότθτασ που παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ παραγράφου 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 
δ). Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν διαπίςτωςθ τθσ 
επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ 
τθσ επιτροπισ τθσ επόμενθσ παραγράφου, θ οποία εκδίδεται 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν περιζλευςθ του 
ςχεδίου απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν εν λόγω 
επιτροπι ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Με τθν 
άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ θ ανακζτουςα 
αρχι αποκλείει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τον εν 
λόγω οικονομικό φορζα. Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
κακϊσ και θ απόφαςθ με τθν οποία γίνονται δεκτά ζνδικα 
βοθκιματα κατ αυτισ, κοινοποιείται ςτθν Αρχι. 
ε). Για τισ ανάγκεσ των ανωτζρω παραγράφων (γ) και (δ) 
ςυνιςτάται επιτροπι που απαρτίηεται από εκπροςϊπουσ του 
Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, του Υπουργοφ 
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κακϊσ 
και του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Θ ωσ 
άνω επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ θ οποία εκδίδεται εντόσ 
μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ και ρυκμίηει τισ 
αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ. Χρζθ 
Ρροζδρου εκτελεί ο εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 
Α. ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΘ Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. Γενικά 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτροκίνθτθσ αντλίασ κερμότθτασ νεροφ, 
ελάχιςτθσ ψυκτικισ  ιςχφοσ  185kWcool, ελάχιςτθσ  κερμικισ ιςχφοσ 195 kW, νζασ τεχνολογίασ, υψθλισ 
ενεργειακισ απόδοςθσ. 

2. Σεχνικζσ Περιγραφζσ – Προδιαγραφζσ  
Θ προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία θλεκτροκίνθτθσ, αερόψυκτθσ αντλίασ 
κερμότθτασ νεροφ, ελάχιςτθσ ψυκτικισ ιςχφοσ 180Kw κακϊσ και όλων των διατάξεων και αυτοματιςμϊν 
για τθ κζςθ ςε λειτουργία τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ. Θ αντλία κερμότθτασ κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ.   

H μονάδα κα πρζπει να παραδοκεί πλιρωσ ςυναρμολογθμζνθ ςτον τόπο του ζργου και κα είναι πλθρωμζνθ 
με τθν απαραίτθτθ ποςότθτα λαδιοφ και ψυκτικοφ μζςου για τθν ορκι λειτουργία τθσ. 

Θ μονάδα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να λειτουργεί υπό πλιρεσ φορτίο ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ 
από -10

ο
C ζωσ 45

ο
C. Σε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ θ μονάδα κα ρυκμίηεται αυτόματα να λειτουργεί υπό 

μερικό φορτίο, ϊςτε να μθ διακόπτεται θ λειτουργία τθσ από υψθλι πίεςθ παρζχοντασ με αυτό τον τρόπο 
ψφξθ ςε ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ ζωσ 50

ο
C. 

Ο αερόψυκτοσ ψφκτθσ κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 

 2006/42/CE 

 2014/35/UE (Χαμθλισ Τάςθσ) 
 2014/30/UE (Θλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα) 
 Κανονιςμόσ 327/2011/UE τθσ οδθγίασ 2009/125/ECERP 

 Κανονιςμόσ 811/2013, 813/2013 και 2281/2016 

 2011/65/EU 

 

και να ςυμμορφϊνεται με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ  
 

 UNI EN ISO 12100 

 UNI EN ISO 13857 

 UNI EN 563 

 UNI EN 1050 

 UNI EN 10893 

 EN 13133 

 EN 12797 

 EN 378-1 

 EN 378-2 

 CEI EN 60204-1 

 UNI EN ISO 9614 

 EN 13133 

 EN 61000 
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ΨΤΚΣΙΚΟ ΜΕΟ 

Θ μονάδα κα χρθςιμοποιεί μόνο το πλζον οικολογικό ψυκτικό μζςο R – 410a.  

ΑΠΟΔΟΕΙ 

Λειτουργία ψφξθσ 

Ονομαςτικι λειτουργία για κερμοκραςία νεροφ 12/7 C, κερμοκραςία αζρα 35 C, ςυντελεςτι ρφπανςθσ 
εναλλάκτθ νεροφ 0,035m2C/kW: 

 Ψυκτικι απόδοςθ κατϋ ελάχιςτον: 185kW 

 Κατανάλωςθ ιςχφοσ: 67kW 

 

Λειτουργία κζρμανςθσ 

Ονομαςτικι λειτουργία για κερμοκραςία νεροφ 45/40C, κερμοκραςία αζρα 7C, ςυντελεςτι ρφπανςθσ, 
εναλλάκτθ νεροφ 0,035 m2C/kW: 

 Θερμαντικι απόδοςθ κατ’ ελάχιςτον: 195kW 

 Κατανάλωςθ ιςχφοσ: 67 kW 

 

Ενεργειακοί ςυντελεςτζσ 

 Συντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ (EER) ςτθν ψφξθ: >2,75 

 Συντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε μερικό φορτίο (ESEER): >3,80 

 υντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ (COP) ςτθ κζρμανςθ: >3,00 

 Συντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε μερικό φορτίο (SCOP): >3,30 

 

Οι ονομαςτικζσ αποδόςεισ τθσ μονάδασ και οι ενεργειακοί βακμοί απόδοςθσ κα είναι πιςτοποιθμζνοι από 
τον οργανιςμό Eurovent κατά UNI EN 14511/2013. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ μονάδα κα περιλαμβάνει: 
 Δφο (2) ανεξάρτθτα  ψυκτικά κυκλϊματα 

 Σουλάχιςτον τζςςερισ (4) ερμθτικοφσ ςπειροειδείσ (scroll) ςυμπιεςτζσ 

 Θλεκτρονικι εκτονωτικι βαλβίδα 

 Εναλλάκτθ απευκείασ εκτόνωςθσ ψυκτικοφ μζςου πλακοειδοφσ τφπου (Platetoplate) 

 Αερόψυκτο ςυμπυκνωτι 

 Ψυκτικό μζςο R410A 

 Σφςτθμα λίπανςθσ 

 Σφςτθμα ελζγχου 

 Κάκε άλλο εξάρτθμα για τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία τθσ μονάδασ. 
 Θ μονάδα κα πρζπει να είναι ςυναρμολογθμζνθ ςτο εργοςτάςιο, κα εδράηεται ςε ςυμπαγι βάςθ 

από χάλυβα και κα είναι βαμμζνθ με εποξικι βαφι. 
 

ΣΑΘΜΘ ΘΟΡΤΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΡΑΔΑΜΩΝ 

Θ θχθτικι πίεςθ Lp δεν κα ξεπερνά τα 69dBA (μετρθμζνα ςε απόςταςθ ενόσ μζτρου, ςφμφωνα με το 
πρότυπο ISO 3744). H θχθτικι ιςχφ του κορφβου Lw δε κα υπερβαίνει τα 87dBA, και κα πιςτοποιείται από 
τθν EUROVENT.  

Οι ςυμπιεςτζσ κα είναι τοποκετθμζνοι ςε ξεχωριςτό θχομονωμζνο τμιμα τθσ αντλίασ κερμότθτασ και κα 
ζχουν θχοαπορροφθτικά καλφμματα (soundproofjackets). 

Θ λειτουργία των ανεμιςτιρων κα ελζγχεται από διάταξθ ελζγχου πίεςθσ ςυμπφκνωςθσ ψυκτικοφ μζςου.  

ΔΙΑΣΑΕΙ 
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Οι διαςτάςεισ τθσ μονάδασ κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί και να 
λειτουργεί ορκϊσ και με αςφάλεια. 

ΜΕΡΘ ΨΤΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ  

υμπιεςτζσ  
 Ο ςυμπιεςτισ κα είναι ερμθτικοφ τφπου, ςπειροειδισ βελτιςτοποιθμζνοσ για τθ λειτουργία με το 

ψυκτικό μζςο R-410a. Θα εδράηεται ςε κατάλλθλεσ βάςεισ που κα απορροφοφν τουσ κραδαςμοφσ 
και κα εξαςφαλίηουν ακόρυβθ κατά το δυνατόν λειτουργία. Θα ζχει κατάλλθλθ κερμαντικι διάταξθ 
για τθ δεξαμενι λαδιοφ (κάρτερ) για τθν ομαλι λειτουργία όλων των κινοφμενων μερϊν και τθ 
μικρότερθ δυνατι φκορά τουσ. Επίςθσ κα ζχει κατάλλθλθ αςφαλιςτικι διάταξθ για τθν προςταςία 
του από υπερκζρμανςθ διακόπτοντασ άμεςα τθ λειτουργία. 

 Ο ςυμπιεςτισ κα είναι απ’ ευκείασ θλεκτρικά οδθγοφμενοσ, χωρίσ μεταδόςεισ γραναηιϊν μεταξφ 
του κοχλία και του θλεκτρικοφ κινθτιρα ςτα 2950 rpm/50 Hz.  

 Θα υπάρχουν δφο κερμικζσ προςταςίεσ που κα γίνονται αντιλθπτζσ από κερμίςτορ προςταςίασ 
υψθλισ πίεςθσ: ζνα αιςκθτιριο κερμοκραςίασ για προςταςία του θλεκτρικοφ κινθτιρα και ζνα 
άλλο αιςκθτιριο  για προςταςία τθσ μονάδασ και του λαδιοφ λίπανςθσ από υψθλι κερμοκραςία 
αερίου κατάκλιψθσ. 

φςτθμα ελζγχου ψυκτικοφ και κερμικοφ  φορτίου.  

 Το ςφςτθμα κα ρυκμίηει τθ λειτουργία τθσ μονάδασ βάςει κερμοκραςίασ νεροφ ςτθν ζξοδο (ι τθν 
είςοδο) του εξατμιςτι που κα ελζγχεται από βρόγχο PID (Proportional Integral Derivative).  

 Ο μικροεπεξεργαςτισ που ελζγχει τθν μονάδα κα μπορεί να διαγνϊςει ςυνκικεσ που προςεγγίηουν 
τα όρια αςφαλείασ και κα εκτελεί δράςεισ αυτορρφκμιςθσ προκειμζνου να αποφευχκεί ςυναγερμόσ 
(alarm) ςτθ μονάδα. Το ςφςτθμα κα μειϊνει αυτόματα τθν ιςχφ τθσ μονάδασ, όταν όποια από τισ 
ακόλουκεσ παραμζτρουσ βρίςκεται εκτόσ ορίων αςφαλείασ:  

 Υψθλι πίεςθ ςυμπυκνωτι 

 Χαμθλι κερμοκραςία εξάτμιςθσ ψυκτικοφ μζςου 

 Υψθλι τιμι amps ςτον κινθτιρα του ςυμπιεςτι 

Εξατμιςτισ 

 Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει εναλλάκτθ απευκείασ εκτόνωςθσ πλακοειδοφσ τφπου 
(platetoplate), αντιρροισ με μία μόνο ροι ψυκτικοφ μζςου.  

 Το εξωτερικό κζλυφοσ κα πρζπει να διακζτει θλεκτρικι κερμικι αντίςταςθ οδθγοφμενθ από 
κερμοςτάτθ για αντιπαγωτικι προςταςία του εναλλάκτθ ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον ζωσ κα -

28
ο
C. Θα πρζπει να είναι καλυμμζνο με μόνωςθ κυψελίδων πολυουρεκάνθσ πάχουσ τουλάχιςτον 20 

mm. 

 Οι ςυνδζςεισ του νεροφ κα πρζπει να είναι τφπου victaulic 

 Θ καταςκευι του εξατμιςτι κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο PED 

 

υμπυκνωτισ και ανεμιςτιρεσ 

 Ο ςυμπυκνωτισ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από ςωλινεσ χαλκοφ άνευ ραφισ, ςε διάταξθ 
V εκτονωμζνεσ ςε πτερφγια αλουμινίου. Το ςτοιχείο του ςυμπυκνωτι κα ζχει ενςωματωμζνο 
κφκλωμα υπόψυξθσ που εξαςφαλίηει τθν υγροποίθςθ του ψυκτικοφ μζςου και αυξάνει τθν απόδοςθ 
τθσ μονάδασ χωρίσ παράλλθλθ αφξθςθ τθσ απορροφοφμενθσ ιςχφοσ.  

 Οι ςυμπυκνωτζσ κα πρζπει να ζχουν δοκιμαςτεί για διαρροζσ και κα ζχουν υποςτεί τεςτ υπό πίεςθ 
με ξθρό αζρα. 

 Οι ανεμιςτιρεσ κα πρζπει να είναι ελικοειδείσ με αεροδυναμικά πτερφγια που εξαςφαλίηουν υψθλι 
απόδοςθ και χαμθλι ςτάκμθ κορφβου διαμζτρου. Θ εκροι του αζρα κα είναι κάκετθ και κάκε 
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ανεμιςτιρασ κα ςυνδζεται απευκείασ με τον κινθτιρα του (IP54) με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε 
ςυνκικεσ τουλάχιςτον από -20

o
C ζωσ +65o

C. 

 Οι ανεμιςτιρεσ κα πρζπει να προςτατεφονται από δικτυωτό πλζγμα. 
 Οι ανεμιςτιρεσ κα πρζπει να διακζτουν προςταςία υπερφόρτωςθσ. 

 

Ψυκτικό κφκλωμα 

 Το ψυκτικό κφκλωμα κα πρζπει να περιλαμβάνει: θλεκτρονικι εκτονωτικι βαλβίδα οδθγοφμενθ 
από τον μικροεπεξεργαςτι ελζγχου τθσ μονάδασ, βαλβίδεσ αποκοπισ ςτθν αναρρόφθςθ και τθν 
κατάκλιψθ, αφαιροφμενο φίλτρο-αφυγραντιρα, οπι οπτικοφ ελζγχου παρουςίασ υγραςίασ, 
μονωμζνθ γραμμι αναρρόφθςθσ. 

 

Ζλεγχοσ ςυμπφκνωςθσ ψυκτικοφ μζςου 

 Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει αυτόματο ζλεγχο για τθν πίεςθ ςυμπφκνωςθσ που κα εξαςφαλίηει 
τθν λειτουργία κατά τθν ψφξθ ςε εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον ζωσ τουσ -10

ο
C.  

 Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει αυτόματθ ςταδιακι αποφόρτιςθ του ςυμπιεςτι ςε περίπτωςθ 
υπερβολικισ αφξθςθσ τθσ πίεςθσ ςυμπφκνωςθσ για αποφυγι απότομθσ πάψθσ λειτουργίασ του 
κυκλϊματοσ λόγω ςφάλματοσ υψθλισ πίεςθσ. 

 

Πίνακασ Ελζγχου 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ ελζγχου (IP 54) κα πρζπει να διακζτει όλα τα απαραίτθτα θλεκτρολογικά και 
θλεκτρονικά εξαρτιματα και κα προςτατεφεται από ςτεγανι κφρα αςφαλείασ. Θα πρζπει να υπάρχει 
επιπλζον χϊροσ για τθν τοποκζτθςθ επιπλζον θλεκτρολογικϊν εξαρτθμάτων. 
Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα εκκίνθςθσ ςυμπιεςτϊν τφπου αςτζρα-τριγϊνου. 
Θ μονάδα κα πρζπει να διακζτει πλιρεσ κεντρικό ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου, με το οποίο κα ορίηονται οι 
παράμετροι λειτουργίασ και κα ελζγχεται θ απόδοςθ τθσ μονάδασ. Θα πρζπει να υπάρχει οκόνθ με 
ενδείξεισ λειτουργίασ και δυνατότθτα προγραμματιςμοφ. 
Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με ςφςτθμα BMS (LonWorks, Bacnet, Modbus, Ethernet) 

και με ςφςτθμα παραλλθλιςμοφ λειτουργίασ ψυκτϊν. 
Ο πίνακασ ελζγχου κα πρζπει να διακζτει και τισ επιπλζον λειτουργίεσ: 

 Δυνατότθτα επαναρρφκμιςθσ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ εξόδου του νεροφ από τθν μονάδα 
μζςω απομακρυςμζνου ςιματοσ (4-20 mADC) ι μζςω αντιςτάκμιςθσ με τθ κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ. 

 Ομαλι φόρτιςθ τθσ μονάδασ ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ νεροφ. 
 Χρονικοί ελεγκτζσ ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ ςυμπιεςτϊν. 
 Ζλεγχοσ πίεςθσ κατάκλιψθσ του ςυμπιεςτι μζςω διαδοχικισ λειτουργίασ των ανεμιςτιρων. 

 

Ενδεικτικόσ - ιςοδφναμοσ τφποσ: RHOSSW in PACKTCAEBY 4200    

 

 

 

 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ 

 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν αποςφνδεςθ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ τθσ προσ αντικατάςταςθσ 
μονάδασ, τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των απαραίτθτων υλικϊν για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (αντλίασ ψφξθσ- κζρμανςθσ νεροφ) ςτο χϊρο του ΚΕΦΙΑΡ του Γ.Ν. 
Θλείασ. 

Θ ςφμβαςθ με τον προμθκευτι κα ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.  
 

2. ΠΡΟΣΤΠΑ- ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ- ΟΔΘΓΙΕ 

 

Θ εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που 
διζπει τθ λειτουργία και επίβλεψθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων (Τεχνικι Νομοκεςία), τα 
διεκνι, ευρωπαϊκά, ελλθνικά πρότυπα, τουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ, ΤΟΤΕΕ, ΚΕΝΑΚ κλπ. Ραράλλθλα, κα 
εφαρμόηεται απαρζγκλιτα θ νομοκεςία που διζπει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ τθσ χϊρα, των εγκεκριμζνων 
εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν τθσ εργατικισ- αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και των διατάξεων για 
τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

 

Ενδεικτικά αναφζρεται θ παρακάτω νομολογία (όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει), πρότυπα, 
κανονιςμοί και οδθγίεσ: 

 Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Αϋ/12-06-2013) 

 Ρ.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Αϋ/17-10-2012) 

 Υ.Α. οικ. 10735/651/12 (ΦΕΚ 2656/Βϋ/28.9.2012) 

 ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010 Ρροδιαγραφζσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων του Υπουργείου Υγείασ  και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  
 Οι κανονιςμοί και τα Συςτιματα Διαχείριςθσ ποιότθτασ –πρότυπα που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα αλλά 
και οι  κανονιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν (Αμερικανοί κλπ) 
όπου δεν υπάρχουν αντίςτοιχα Ελλθνικοί  ι είναι ανεπαρκείσ, όπωσ ISO, ΕΛΟΤ κλπ.  
 Οι οδθγίεσ καταςκευαςτϊν των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων.  
 Οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί, προδιαγραφζσ κ.λ.π. του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ε.Ε.  
 Οι Ν. 1568/85, Ρ.Δ. 294/88, Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 159/99, Ν. 2874/00, Ν. 4144/2013 για τθν αςφάλεια και 
τθν υγιεινι των εργαηομζνων όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 
 Θ ιςχφουςα εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία (ωράριο εργαςίασ, ΣΣΕ, ΥΑ αρικ. 2063/Δ1 
632/2011 κλπ.) 
 Θ  Οδθγία 2119/98/EC που εφαρμόηεται από τθν 1/7/2002 και θ αρικ. ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-2012 

εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ για τθν πρόλθψθ εμφάνιςθσ τθσ νόςου λεγεωνζλα που αναφζρεται 
ςτθ ςυςτθματικι λιψθ των κατάλλθλων μζτρων για τθ ςωςτι λειτουργία των υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων των νοςοκομείων.  
 

3. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει, κα εγκαταςτιςει τα απαραίτθτα υλικά και κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
εργαςίεσ, όπωσ ενδεικτικά περιγράφονται. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ – προςαρμογζσ – τροποποιιςεισ (εξαιτίασ των υπό εξζλιξθ ζργων)  και τθν 
εγκατάςταςθ υλικϊν, εξαρτθμάτων, κλπ, ζτςι ϊςτε μετά το πζρασ των εργαςιϊν, να εξαςφαλιςκεί θ 
ποιοτικι, αποδοτικι, ομαλι, αςφαλισ και εγγυθμζνθ απρόςκοπτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων. 
Επιπρόςκετα ο Ανάδοχοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει με φροντίδα και δαπάνθ του, να 
αποκαταςτιςει όλεσ τισ οικοδομικζσ και Θ/Μ φκορζσ που τυχόν ζχει προκαλζςει, κατά τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ. Εντόσ των υποχρεϊςεϊν του ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ 
απομάκρυνςθσ (άχρθςτων) υλικϊν που κα προκφψουν εξαιτίασ των εργαςιϊν που απαιτοφνται.  
 

Αναλυτικότερα, οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ είναι: 
 Αποςφνδεςθ τθσ προσ αντικατάςταςθ μονάδασ με τα υδραυλικά και θλεκτρολογικά δίκτυα. 
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 Αποξιλωςθ και τοποκζτθςι τθσ ςε χϊρο εντόσ του ΚΕΦΙΑΡ που κα υποδειχκεί από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του νοςοκομείου 

 Μεταφορά τθσ νζασ μονάδασ και εγκατάςταςθ  

 Σφνδεςι τθσ με τα θλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα, με προςκικθ νζων αςφαλειϊν και λοιπϊν 
υλικϊν για τθν ορκι ςυνδεςμολογία.  

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν ορκι χριςθ τθσ μονάδασ.  
 Αν κατά τον ζλεγχο προκφψουν τεχνικισ φφςεωσ προβλιματα ι δυςλειτουργίεσ, ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να προβεί με δικά του ζξοδα ςε αντικατάςταςθ υλικϊν, εργαςίεσ κλπ, για τθν άρςθ αυτϊν.  
 Θ παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι τθσ μονάδασ προχποκζτει ςυνεχι λειτουργία για περίοδο ενόσ 

(1) μινα τουλάχιςτον και ςυνεχι μζτρθςθ – ρφκμιςθ όλων των παραγόντων ψφξθσ. 
 Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ εξιντα (60) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου επιτρζπεται μόνο κατόπιν 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ του νοςοκομείου. 
 

Επιπλζον: 
 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτο προςωπικό του (είτε ωσ εξωτερικό ςυνεργάτθ) 

τουλάχιςτον ζναν Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό (Ρ.Ε. ι Τ.Ε.) με πζντε (5) ζτθ εμπειρία ςε 
εν γζνι ςυςτιματα Θ/Μ, ο οποίοσ και κα ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ όλων των εμπλεκόμενων 
ςυνεργείων. Ρροσ απόδειξθ των προαναφερομζνων, κα υποβάλλει ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ, 
κατάςταςθ τθσ επικεϊρθςθσ εργαςίασ (ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςτθν περίπτωςθ εξωτερικοφ 
ςυνεργάτθ), ςυνοδευόμενθ από τισ άδειεσ επαγγζλματοσ, τίτλουσ ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά και 
βεβαιϊςεισ εμπειρίασ. 

 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και για όλο το διάςτθμα εγγφθςθσ του εξοπλιςμοφ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε όλεσ τισ εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και να ανταποκρίνεται εντόσ δφο (2) ωρϊν από τθν ειδοποίθςι του, 
για τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν, χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του επίςθμου 
αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα, ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ 
καλφπτεται με δφο (2) ζτθ εγγφθςθ και ότι διατίκεται επάρκεια ανταλλακτικϊν για τθν 
προςφερόμενθ μονάδα, για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ.   

 

4. ΓΝΩΘ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΝΘΘΚΩΝ 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να επιςκεφκοφν το κτίριο του ΚΕΦΙΑΡ, του Γ.Ν. Θλείασ ζτςι ϊςτε 
να αποκτιςουν πλιρθ γνϊςθ των πραγματικϊν ειδικϊν ςυνκθκϊν  και των απαιτοφμενων εργαςιϊν και 
υλικϊν που απαιτοφνται.  

Θ ενθμζρωςθ και εξζταςθ των εγκαταςτάςεων κα πιςτοποιείται και με βεβαίωςθ, θ οποία κα δίδεται 
από τον Ρροϊςτάμενο Τεχνικισ Υπθρεςίασ, κατόπιν επικοινωνίασ (τθλ. 2621082844) για προγραμματιςμό 
τθσ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕΦΙΑΡ, θ οποία υποχρεωτικά κα κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ 

ςτο φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  
 

5. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ- ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει ςε 
τρίτουσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν επίςκεψθ ι τθν 
παροχι τθσ υπθρεςίασ του, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε 
ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Υποχρεοφται δε, να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του να τθρεί επίςθσ τθν ωσ άνω 
υποχρζωςθ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του νοςοκομείου. 
Για ςοβαρζσ περιπτϊςεισ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν που ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι πρζπει να ενθμερωκεί το 
Νοςοκομείο οφείλει να απευκυνκεί ιεραρχικά. Οι όροι εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφουν τον Ανάδοχο ςτο 
διθνεκζσ δθλαδι και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, υπολογιςμοί 
και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο 
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κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του 
Νοςοκομείου.  

Ο Ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ πζραν τθσ ςφμβαςθσ, ζγγραφα, 
ςχζδια, ςτοιχεία ι αρχεία χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου.  
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                                                   ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

Να δθλϊνεται ρθτά θ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ από τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ειδικοφσ 
όρουσ, τθρϊντασ τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ του Παραρτιματοσ Β. Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ  
απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται. 
τθ τιλθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν 
πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ- ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Προμθκευτι που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά και αναλυτικι περιγραφι. 
ε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ-ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ», για ζςτω και ζναν από τουσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτον ςχετικό όρο. 
τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ το 
οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια , ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των ειδϊν, του 
εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ κλπ., ι ζγγραφεσ βεβαιϊςεισ που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Προμθκευτι τεκμθριϊνουν 
τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. Προςφορζσ οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ι 
ΤΜΦΩΝΟΤΜΕ κ.λ.π.), με απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δθλαδι, χωρίσ τεκμθρίωςθ και παραπομπζσ δεν 
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει το δικαίωμα ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ ι τθσ απόρριψισ τθσ ωσ απαράδεκτθσ με τθν αιτιολογία τθσ μθ 
πλιρωςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται παραπάνω.    
 

  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

     

     

     

  

 

 

                                                              

                                                                                     O ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ.Ν.ΘΛΕΙΑ    

 

                                                                                         

                                                                                                  ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221938 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΣΥΝΤΙΑΔΑ  Ε.Ο ΡΥΓΟΥ -ΡΑΤΩΝ /ΡΥΓΟΣ 
ΘΛΕΙΑΣ /27131 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μπακαλοποφλου Κων/να 

- Τθλζφωνο: 2621082784 

- Θλ. ταχυδρομείο:promithiesgnpyr@gmail.com  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http:/www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ – ΚΕΦΙΑΡ   
(ΑΝΤΛΙΑ ΨΥΞΘΣ- ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΝΕΟΥ), CPV 42511110-5 

 - Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: Ρρομικεια και Υπθρεςία 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

19PROC004863532 2019-04-24
ΑΔΑ: ΩΤΔ746907Ε-4ΕΕ



 31/ 61 
  

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιiii
 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiv

; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
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εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο3

: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ4

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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          Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 
(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται 
ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 
2. δωροδοκία8,9· 
3. απάτθ10· 
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11· 
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ12· 
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου14

 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15
 

Εάν ναι, αναφζρετε16
: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

19PROC004863532 2019-04-24
ΑΔΑ: ΩΤΔ746907Ε-4ΕΕ



 37/ 61 
  

 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)18

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν19
: *……+ 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ 
του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε. - ΙΚΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(O.E. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ20

, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
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καταβολι τουσ ;21
 πλθροφορίεσ 

*……+ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 22

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίου23

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ24

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

*+ Ναι *+ Πχι 
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- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ25

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ28

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 
πλθμμζλεια29

 κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................+ 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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                                                                           Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν 
Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ31

; 

του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ 
φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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                                                                      Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Κατά τα τρία τελευταία ζτθ34, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ35

: 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομ
θνίεσ 

παραλιπ
τεσ 

    

 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

19PROC004863532 2019-04-24
ΑΔΑ: ΩΤΔ746907Ε-4ΕΕ



 46/ 61 
  

 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ: 

 

[] Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

19PROC004863532 2019-04-24
ΑΔΑ: ΩΤΔ746907Ε-4ΕΕ



 49/ 61 
  

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονται36, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν37

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ 

υπογραφι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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2 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 
εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

3 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
4 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
5  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ.” 

6 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
7 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
8 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  
προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
10 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
11 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
12 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
13 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

14 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
15 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
19 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά 
...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
20 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 
δεφτερο εδάφιο).  
21 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
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δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
22 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
23 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
24  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 
2016/7) 

5 Άρκρο 73 παρ. 5. 
6 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
7 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

8 Ρρβλ άρκρο 48. 
29  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
30 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
31  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  
32  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  

33 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία 
ζτθ. 
34 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
35 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
36 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

37 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν 

λόγω πρόςβαςθ.  
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                                                                          ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ’  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στοιχεία οικονομικοφ φορζα 

-Επωνυμία……………………………………………. 
-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 
-Διεφκυνςθ…………………………………………… 

-Τθλ…………………………………………………... 
-FAX..………………………………………………... 
-Email..……………………………………………….. 
 

Θμερομθνία..…./.…../…….              
 

Ρροσ : ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

Γ.Ν.ΘΛΕΙΑΣ 

 

 

Σασ υποβάλουμε τθν οικονομικι μασ προςφορά για τθ διακιρυξθ …………./ …………………  για τθν 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   
(ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
ΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   
(ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- 

ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), 
CPV 42511110-5 

 ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Υπογραφι – Σφραγίδα 

 

* Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να διαμορφϊςουν το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ με 
διαφορετικό τρόπο και να ςυμπεριλάβουν τισ πλθροφορίεσ που επικυμοφν, αρκεί να περιλαμβάνονται με 
ςαφινεια και ακρίβεια οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που απαιτοφνται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ  
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Ονομαςία 

Σράπεηασ:______________________________________________ 

Κατάςτθμα:_____________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Σ.Κ- FAX):____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:_____________________________________ 

 

Θμερομθνία:____________ 

Προσ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑ 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ……………………………. ΓΙΑ……………………ΕΤΡΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …………………… με ζδρα  

………………..οδόσ ………….αρ. ……… Τ.Κ…….+και ΑΦΜ……………………….. 

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν 

α) ……………………..……..οδόσ …………………………….αρ. ….ΤΚ………….., ΑΦΜ………………………. 

β) ……………………..……..οδόσ …………………………….αρ. ….ΤΚ………….., ΑΦΜ……………………… 

γ) ……………………..……..οδόσ …………………………….αρ. ….ΤΚ………….., ΑΦΜ ……………………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξιασ+ 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………, για τθν ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ 

ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5, ςυνολικισ αξίασ …………………………… , ςφμφωνα με τθ 

με αρικμό ……..  /2019 Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ+ ι *ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από 

αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+ 
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Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(θμείωςθ προσ τθν Σράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  
Ονομαςία  
Σράπεηασ:______________________________________________________  
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Σ.Κ. – FAX) ____________________________  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
 

Ρροσ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΥΓΟΥ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ  
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ 
……………ΑΦΜ………  Οδόσ …………. Αρικμόσ….Σ.Κ. ……] ι  
[ςε περίπτωςθ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριών  
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
μελών τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ],  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό  τθσ Ν.Μ. Ρφργου του Γ.Ν. Θλείασ  με αντικείμενο 

τθν Ρρομικεια «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – 

ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5» για τισ ανάγκεσ τθσ Ν.Μ.  
Ρφργου ςυνολικισ αξίασ  41.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 

………/….….. Διακιρυξι ςασ.  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ  κατάπτωςθσ  υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 

 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣOY Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 

Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ 

ΚΑΙ 

ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ : …………………………. 

 

 

                               ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. 
ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5 

 

 

 

 

υμβατικού Σιμήματος    #......................# € συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
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                                                    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ……./…………. 

τον Πύργο  σήμερα την ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ που εδρεύει στο Πύργο  και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας από …………………………………………………… και το οποίο στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΥΜ ………. υπάγεται στη ΔΟΤ: 
……………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο……………. …………………………………., και η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος », 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Σην υπ’αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια:  
ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- 

ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5 

2) Σην από ………… και με αριθ.Πρωτ. ……………. προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Σην υπ’αριθ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλητος Σο πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΦΟ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν 
και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της 
προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: «………………………», όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  ……….       Ημέρα: ………….. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης της προμήθειας (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά  προϊόντα/υπηρεσίες   που ο Ανάδοχος  θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την ημέρα που ορίζεται στη ύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του 

19PROC004863532 2019-04-24
ΑΔΑ: ΩΤΔ746907Ε-4ΕΕ



 58/ 61 
  

 

                                                                                                                                                                                                    

χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από  ………..  προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) 
τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

υμβατικό τίμημα: #................€#  € με ΥΠΑ 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «………………».  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με 
τους όρους της …….. διακήρυξης και την υπ’αριθμ. ……….. απόφαση κατακύρωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

υγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει : 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 

ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. 
ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ 
ΨΤΞΘ- ΘΕΡΜΑΝΘ 
ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-5 ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

 

 

 

1 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΜΗΜΑΣΑ  - ΠΑΡΑΔΟΕΙ   ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
Η προμήθεια  θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με 
τους όρους της υπ’αριθ………… Διακήρυξης υνοπτικού Διαγωνισμού  για «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   (ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- 

ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), CPV 42511110-58».  Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ……….ημέρες μετά από τη 
λήψη  σχετικής παραγγελίας από το Νοσοκομείο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4α. ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

   Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα και ευθύνη στον χώρο του 
Νοσοκομείου, το αργότερο εντός ………….ημερών από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας.  

    Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από οριζόμενη από το Δ.. του 
Νοσοκομείου Επιτροπή ,σύμφωνα με παραγ. 5 του άρθρου 221του Ν.4412/2016. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος ενεργείται : α) με 
μικροσκοπική εξέταση , β) με χημική ή μηχανική εξέταση , γ) με πρακτική δοκιμασία , δ) με όλους ή με 
όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και με 
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016. 
Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών και συντάσσει 
σχετικά πρωτόκολλα. 
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 ΑΡΘΡΟ 4β. ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

    Για τις ανάγκες της υπηρεσίας θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ).  
    Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της προμήθειας/υπηρεσίας και είναι αρμόδια για την 
έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων.  
    την περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων 
αλλαγών, η ΕΠΠ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης  ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 
παρούσας, ήτοι από …………. έως ………………... ………………... Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη 
λήξη αυτής, για ένα επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους 
όρους της αρχικής σύμβασης. Σο Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη 
λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας  για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί 
διαφορετικά από την ΕΠΤ ή την 6Η Τ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης 
από τον προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΕΙ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

     ε περίπτωση που οι προμήθειες   παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

     Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο  ανέρχεται στο ποσό 
………… ευρώ (………..€ )  πλέον  ΥΠΑ ήτοι ………. ευρώ και ………. λεπτών (…………..€) .  

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

1 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
ΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
Γ.Ν. ΘΛΕΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ   

(ΑΝΣΛΙΑ ΨΤΞΘ- 

ΘΕΡΜΑΝΘ ΝΕΡΟΤ), 
CPV 42511110-5 ΣΕΜΑΧΙΟ 

 

 

 

 

1  

 

 

     Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. το τίμημα περιλαμβάνονται 
όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της 
προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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     Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

     Ο Ανάδοχος   επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΥΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΥΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως 
εκάστοτε ισχύει). 

      την αμοιβή του Αναδόχου  χωρίς ΥΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση: 

    Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
υπηρεσία 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

     Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, ποσού …………………….. ευρώ 
(………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 
υπόδειγμα της Διακήρυξης. Εφόσον ενεργοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα 
προαίρεσης (ήτοι παράτασης της διάρκειάς της για ένα (1) επιπλέον έτος),ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
καταθέσει νέα εγγυητική για ένα έτος  ακόμη. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

     Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

    Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

     Ο Ανάδοχος  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

      Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

     Ο Ανάδοχος , επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

     Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 
άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την 
ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο  Ανάδοχος  απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 
υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 
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       ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 
Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

    Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
132 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

    Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

    Ο Ν. 4412/2016, η ………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από ……… κατατεθείσα 
προσφορά του Αναδόχου  αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. 
ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

      Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

     Ο Ανάδοχος  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με 
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

    Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Πύργου, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

   Ε ΠΙΣΩΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 
μέρος. 

                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ  

Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ                                                                                                        ΓΙΑ ΣΗΝ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
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