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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

ΠΥΡΓΟΣ  22/03/2017 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

 

 
   

    

Ταχ. ∆/νση: Ν.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών 

  
              ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

∆ιεύθυνση: Τµήµα Προµηθειών 
 

Υπεύθυνος: Πουλιάσης Αλέξανδρος   
Τηλέφωνο: 26210 82784  

FAX: 2621082378  
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ       6303/22-03-2017 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 
(CPV 45259000-7) 

    της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

για χρονικό διάστημα δύο(2) μηνών 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  29.725,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ     

Τόπος 

διαγωνισμού 
Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 
Τελική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών 
Κριτήριο 

Κατακύρωσης 
Προϋπολογισμός 

Δαπάνης  

Ν. Μ .Πύργου 

του Γενικού 

Νοσοκομείου 

Ηλείας, Ε.Ο 

Πύργου – 

Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 

27 131 Πύργος, 

Ημερομηνί
α: 

04-04-2017 Ημερομηνία: 03-04-2017 Πλέον 

Συμφέρουσα από 

Οικονομική άποψη 

Προσφορά 

Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιμής 

29.725,00€ 

με ΦΠΑ 
 

Ηµέρα: Τρίτη Ηµέρα: ∆ευτέρα  

Ώρα: 12.00 πµ 

 

Ώρα: 14.30 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν 4250/2014 « ∆ιοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις,  συγχωνεύσεις…» 
 

2. το Ν 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) 
3. την  υπ’αριθ. KYA 4658/6-9-2016 (ΦΕΚ 2397/Β/15-9-2016) µε την οποία εγκρίθηκε το 

Πρόγραµµα Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκου έτους 2015 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016-2017) 
 

4. την υπ΄αριθµ 14η/20-03-2017  Πράξη ∆ιοικητή σχετικά µε την Απόφαση έγκρισης 

διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισµού. 

5.  το Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

6. το Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013)          
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                                                                    Προκηρύσσουµε 

1.Συνοπτικό διαγωνισµό  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της Ν.Μ. 

Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης   29.725,00€ µε ΦΠΑ,  για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας 
για χρονικό διάστηµα δύο(2) µηνών.  
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – 

Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος,   στις 04-04-2017 , ηµέρα Τρίτη  και ώρα 12:00πµ από 

την αρµόδια επιτροπή. 

 2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραδίδονται στην Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – 

Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος. 

1. Οι προσφορές κατατίθενται στο Τµήµα Πρωτοκόλλου έως 03-04-2017, ηµέρα 

∆ευτέρα  και ώρα 14.30.  Προσφορά που κατατίθεται µετά την ορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού επιστρέφεται στον προσφέροντα 

ως εκπρόθεσµη. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (Ν. Μ 

.Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 

131 Πύργος). 

• Ο αριθµός της διακήρυξης  

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, mail) 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε 

χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η µορφή 

ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για 

διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική 

προσφορά». 
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Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο 

πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως 

προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων 

ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων 

εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

µέσα σε εύλογη προθεσµία, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις 

ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να 

θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση 

της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 

συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

3. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο 

Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ .Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,6ης ΥΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισµός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ : Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:    ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
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1.  Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης από το τµήµα Προµηθειών 

(τηλ: 2621082784   email:promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή  Νοσηλευτική Μονάδα  Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας  

Τίτλος προµήθειας/CPV  
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /  CPV 45259000-7 

Προϋπολογισµός 
∆απάνης Χωρίς  ΦΠΑ / µε 

ΦΠΑ 

 23.971,77€  πλέον ΦΠΑ 24% (29.725,00€ με ΦΠΑ) 
 

Χρηµατοδότηση • ΚΑΕ 0439 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 

Τόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, Τµήµα Πρωτοκόλλου 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη 

αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε 

• κράτος-µέλος της Ένωσης 
• κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 
• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 

µε την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Σφραγισµένες προσφορές 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών 
03-04-2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ & ώρα 14:30. 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού 

 04-04-2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ   & ώρα 12:00πµ . 

Τόπος ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού 

Γενικό Νοσοκοµείο Πυργου-Γ.Ν.Ηλείας Γραφείο Προµηθειών 

∆ηµοσιότητα 

• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
• ΚΗΜ∆ΗΣ 

• www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Χρόνος ισχύος 

προσφορών 

Εκατόν ογδόντα (180) µέρες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν 

τους συµµετέχοντες επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την 

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 

                               
 
                                  Ο ∆ιοικητής  του Γ.Ν.Ηλείας 

 

 
 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφερόµενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Εάν οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 

προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές 

τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστηµα (Ν. 4412/2016 άρθρο 97). 

 

Χρόνος πρόσβασης 

συµµετεχόντων στις 

προσφορές 
Σύµφωνα µε το Π.∆.28/2015 

 

 

 

 

 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποβολή Στοιχείων και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, µαζί µε την 

προσφορά τους: 

 
1.1 Φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, ο οποίος θα περιέχει, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

Α. Έλληνες πολίτες 
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν 

στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.  

2. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆)  που επισυνάπτεται .  
3. Άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού 

φορέα που να αποδεικνύεται από την εγγραφή του σε οικονοµικό 

φορέα σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο (επιµελητήριο ή ΓΕΜΗ ή 

∆ΟΥ) ανάλογη µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι για την απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν 

επαρκείς οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς πόρους προκειµένου 

να εκτελέσουν την σύµβαση, απαιτείται (εκτός από την συµπλήρωση 

των ποσών του γενικού και ειδικού κύκλου εργασιών στο έντυπο ΤΕΥ∆) 

η υποβολή των αντίστοιχων εντύπων (Ε3, Ισολογισµών κτλπ). 

Σηµειώνεται ότι ειδικά στην περίπτωση του κριτηρίου κύκλου εργασιών 

ανάλογης δραστηριότητας ( τριών τελευταίων χρήσεων ) όταν η 

επιχείρηση λειτουργεί λιγότερο από τρείς χρήσεις, δεν αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισµού από την διαδικασία αλλά προσκοµίζει τα ανωτέρω 

αναλόγως των χρήσεων λειτουργίας της.    

Αναφορικά µε τους Ισολογισµούς αναφέρεται ότι είναι νόµιµος ο 

αποκλεισµός εταιρείας για το λόγο ότι υπέβαλε ζηµιογόνους 

ισολογισµούς των τριών τελευταίων χρήσεων, καθώς δεν εκπληρώνει 

την απαιτούµενη από το νόµο χρηµατοοικονοµική επάρκεια.  

 

Β. Αλλοδαποί 
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν 

στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.  

2. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
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(ΤΕΥ∆)  που επισυνάπτεται. 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει (Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-14 & 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342)   όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του 

τελικού προσφερόµενου είδους. 

 

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. 

Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι 

απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. ΙΚΕ και από 

τον Πρόεδρο ή από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις 

περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την 

απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης 

παραστατικού εκπροσώπησης.  

Συγκεκριµένα οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν, 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή κάθε νοµικού προσώπου: 

2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας 

(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των 
τροποποιήσεων   

• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την 

αρµόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν 

µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού. 

• Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής σε 
∆ιαγωνισµούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο 
να καταθέσει την προσφορά.  

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας 

(Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ): 

• Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του 
συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας. 

• Πιστοποιητικό περί  µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια 

αρχή 
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 

2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 

λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, 
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που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που η 

χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 

πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό 

όρο. 

∆. Συνεταιρισµοί  

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως 

ανωτέρω, υπό στοιχεία (Α) Έλληνες Πολίτες, (Β) Αλλοδαποί και (Γ) 

Νοµικά πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση 

όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

∆ιευκρινίζεται ότι: 

• το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του 
συνεταιρισµού και  

οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

απ’ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται 

αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ, για τον κάθε οικονοµικό 

φορέα, που συµµετέχει στην ένωση. 

Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της 

ένωσης. 

2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το 

αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η 

ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 

αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 

αναπληρώνει. 

 
1.2. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η 
Τεχνική Προσφορά πρωτότυπη. 
Η Τεχνική προσφορά, σε έντυπη µορφή, θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

● Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», στο οποίο θα περιλαµβάνεται 
αναλυτικά η συµµόρφωση ή διαφοροποίηση των προσφερόµενων 
ειδών σύµφωνα µε την  παρούσα διακήρυξης. Για τεκµηρίωση των 

αναφεροµένων να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριµένες παραποµπές 
στην τεχνική προσφορά. 
● Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.  
1.3 Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται 
η Οικονοµική Προσφορά, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σε κάθε 
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σελίδα, στην οποία θα αποτυπώνονται ακριβώς και αναλυτικά ανά 
είδος οι τιµές.  
1.4 Το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς  παρέχεται προς 
διευκόλυνση και χωρίς δέσµευση για τους συµµετέχοντες και 
συµπληρώνεται αναλόγως. 
Να κατατίθεται CD µε τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς 

 
 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται 

ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε 

ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ µε ξένο νόµισµα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στις τιµές θα συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, 

σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα 

διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη στην  περίπτωση της ετήσιας σύµβαση ( 12 µηνών), 

διαφορετικά ισχύουν τα άρθρα 95 & 53 παρ. 9 & παρ. 10 του Ν. 

4412/2016). 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι 

δε ανάδοχοι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά (Ν. 

4412/2016 άρθρο 102). 

Οι προσφερόµενες τιµές των υλικών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ (για όσα υλικά αυτές 

υπάρχουν). Οι συµµετέχοντες θα πρέπει, επι ποινή αποκλεισµού εντός του 

φακέλου της οικονοµικής τους προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό του 

Παρατηρητηρίου Τιµών και το αντίστοιχο αναγραφόµενο σε αυτόν ποσό για 

κάθε προσφερόµενο είδος. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

(Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

•  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥ∆. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο, 
ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή.  

•  Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 

πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 
όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες.  
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•  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 

συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του 
ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρµόζονται, κατά 
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016.  

•  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή 
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 
για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) 
είτε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. 
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

•  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

(Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

• Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να 

υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσµία που 
αναφέρεται ανωτέρω είναι τα εξής:  

• Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι 
αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες), απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που 
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν 
δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 
υπογράφουν το ΤΕΥ∆. 

• Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 
σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης) :  

• Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δηµόσιο.  

• ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια, κατά περίπτωση, 
αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον 
οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που 
είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
•  Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 

σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό παράπτωµα):  
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης 4β του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16,  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια, κατά 
περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
περίπτωση, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 



 10/ 54 
  

 

επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται της περίπτωσης 4β του άρθρου 73.  
ΙΙ) Για την περίπτωση 4α του άρθρου 73 ήτοι για τη µη αθέτηση των 
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του 

άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόµενοι στο µέρος λόγοι αποκλεισµού. 

• ∆) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλλει µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια 
πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά 
που θα χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ζητούνται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Νόµισµα Ευρώ (€) 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο 
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης 
συµµετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισµού.  

2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου 

να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς 
αµέσως, είτε την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο 
όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο 
διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 
αρµόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους 
συµµετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και 

συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσµατα. 
5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει 

προς το αρµόδιο όργανο της, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία 
διατυπώνει επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του 
συµφέροντος ή µη της προσφοράς του µειοδότη και µπορεί να 

προτείνει στο αρµόδιο όργανο : 
• την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
• τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και 

επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

• την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του 
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διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος. 
 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
 

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια και τα 
δικαιολογητικά µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. Για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Προσφορά Οι συµµετέχοντες θα δώσουν προσφορά για το σύνολο της 
υπηρεσίας που ζητείται. 

Κριτήριο Κατακύρωσης • κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη 
Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιµής. 

• Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δεν µπορεί να υπερβεί 
τον προϋπολογισµό. 

• Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συµφωνούν µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται. 

Ενστάσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις Εγγυητική συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται-  

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συµβάσεις άνω των 20.000 

ευρώ είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του Ν. 4412/2016 

 Αντιπροσφορές-
Εναλλακτικές προσφορές 

 

 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

Σύµβαση 

 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση. 

Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 105 & 
130 του Ν. 4412/2016. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους 
υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία 
δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήθειας καθώς και τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, 

καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη 

∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην 

καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 Εάν περάσει προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, χωρίς ο ανάδοχος & 

προµηθευτής δεν παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση ή 

προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήµατος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε 

απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου. Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Το 
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∆.Σ του Νοσοκοµείου αποφασίζει σε αυτή την περίπτωση την ανάθεση 

της σύµβασης στον επόµενο διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή 

λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζηµίας του Νοσοκοµείου. 

Το Αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο του Νοσοκοµείου µε αιτιολογηµένη 

εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για 

ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα σε ποσοστό που δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 30% µε προηγούµενη αποδοχή του 

προµηθευτή (Ν. 4412/2016 άρθρο 104). 

Κυρώσεις σε βάρος του 
προµηθευτή 

 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους Κ.Π.∆ ο 

προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, 

στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

σύµβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 203, 207, 213). 

Πληρωµή – Κρατήσεις 
 

Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται από το Νοσοκοµείο εντός εξήντα (60) 

ηµερών από την   υποβολή  τιµολογίου και µετά την υπογραφή του 

σχετικού εντάλµατος πληρωµής, και αφού ο ανάδοχος προσκοµίσει 

(Ν.4412/2016 άρθρο 200): 

• Τιµολόγιο 

• Φορολογική Ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα  
 
Ο ανάδοχος  επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, 

Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως εκάστοτε 

ισχύει). 

Στην αµοιβή του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι  υπέρ 

τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον ανάλογο ΦΠΑ. 

Ποινικές  Ρήτρες 
 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά 

όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη 

παράδοση προµήθειας προβλέπονται στον Ν.4412/2016 (άρθρα 206-

207-208-209). Το ποσό του προστίµου καταβάλλεται υπέρ του 

Νοσοκοµείου. 

Μετά την πλήρη εκπνοή των προθεσµιών του χρόνου υπογραφής της 

σχετικής σύµβασης, του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των υλικών, 

αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, το ∆Σ του 

Νοσοκοµείου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή και να 

επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις που ορίζουν τα άρθρα 

203 έως και 209 & 218 του Ν. 4412/ 2016. 

Η κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου γίνεται µόνο µε απόφαση του 

∆Σ του Νοσοκοµείου, χωρίς δικαστική παρέµβαση ή άλλης κρατικής, 

παραιτουµένου του προµηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου µέσου και 

της διζήσεως για την προσβολή της απόφασης. 

Λοιποί όροι –∆ικαιώµατα 
Αναθέτουσας Αρχής 

Σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016 άρθρο 73 παρ. 3, Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης 
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 παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 κατ' εξαίρεση, 
για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα: 
α). Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι 

αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1 και 2. 
β). Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν 

οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις 
του Ν. 4412/2016 άρθρου 73 της παρ. 4. 
γ). Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει 
αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε 
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά 
µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 

αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα 
που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής.  

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 
παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του 
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος 
στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

δ). Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της 
επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της 
επόµενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα 
(30) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόµενου από όλα 
τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 
προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται 
δεκτά ένδικα βοηθήµατα κατ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 

ε). Για τις ανάγκες των ανωτέρω παραγράφων (γ) και (δ) συνιστάται 
επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται 
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η 

οποία εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και 
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ρυθµίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. 
Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                Ο ∆ιοικητής  του Γ.Ν.Ηλείας 
 

 
 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ] 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 

(CPV:45259000-7) 

 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Γ. Ν. Πύργου, 

όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του μήνα, κατά την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ο 

ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των Δικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας των 

Η/Μ εγκαταστάσεων που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες, καθώς και έναντι 

οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων από ασθενείς, 

προσωπικό ή εργαζόμενους του Νοσοκομείου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις: κλιματισμού (ψύξη και θέρμανση), ύδρευσης, 

αποχέτευσης, άρδευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υποσταθμού μέσης τάσης, 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, UPS, ιατρικών αερίων, προπανίου, πεπιεσμένου αέρα, κενού, ατμού 

(ατμολέβητες, ανεμογεννήτριες και δίκτυα ατμού), χημικής εξουδετέρωσης, θερμικής απολύμανσης, 

ραδιενεργών, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (αντιμετώπιση πρώτου βαθμού βλάβης) κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των 

υποχρεώσεων του συγκεκριμένου αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς. Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο μπορεί 

να υποστηρίξει τη συντήρηση ορισμένων κύριων βασικών μηχανημάτων (κεντρικοί ψύκτες, 

μετασχηματιστές κλπ.) για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, με τη σύναψη αντιστοίχων 

συμβολαίων συντήρησης με τους αντιπροσώπους των μηχανημάτων αυτών ανεξάρτητα από τον 

ανάδοχο της συντήρησης. 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που 

εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν. 

Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία των Η/Μ 

εγκαταστάσεων. 

Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν 

του 8ώρου σε καθημερινή βάση. 

Το προσωπικό του αναδόχου μαζί με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου θα 

αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του 

αντίστοιχου εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

Η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, θα μπορεί να απομακρύνει προσωπικό του 

αναδόχου, εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα και μη υλικά συντήρησης (λιπαντικά, λαμπτήρες, αέρια, 

εξαρτήματα κ.λ.π.), θα προμηθεύονται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας τις προβλεπόμενες ποσότητες 

των ανωτέρω υλικών. 

Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των 

εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω 

υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες της αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 
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Για περισσότερες λεπτομέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, 

ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

      Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Να διαθέτει τα απαραίτητα άτομα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την συντήρηση 

των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού του  Γ. Ν. Πύργου με τα οποία θα 

συμπληρώνει την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Ν. Πύργου, και θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο 

σύνολο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Τα άτομα που θα απασχολεί , πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν 

με την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λπ. καθώς και 

βεβαιώσεων Δημ. Υπηρεσιών. 

Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, 

ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κ.λπ. και θα 

ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς 

κάθε τρίτο. 

Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος 

του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και 

στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ομοιόμορφης εμφάνισης με την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό». 

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο 

προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης 

αυτών. 

Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν, στο 

αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. Το Νοσοκομείο διά της Δ/νσης Τεχνικού διατηρεί το 

δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι 

είναι ασφαλισμένος. 

Να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από 

ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα, 

υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου. 

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε 

θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

 

   Όπου στα κείμενα γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 

«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»:   Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συμβάσεως η εκτέλεση του 

έργου. 

«ΕΡΓΟ»:   Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την συντήρηση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτού που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης. 

«ΕΡΓΑΣΙΑ»:   Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση. 

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:   Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. 
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»:  Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στην 

παρ. 3. 

«Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:  Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

συσκευών του Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν, είτε εκτός αυτών, πλην των 

ιατρικών μηχανημάτων. Συνοπτικά περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλισμός ως ακολούθως. 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Α) Πιεστικό Σύστημα 

Β) Δίκτυο ύδρευσης (σωλήνες, βάνες, εδαφικά). 

Γ) Δεξαμενές νερού 

Δ) Boiler 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Α) Αντλίες λημμάτων, αντλίες ακαθάρτων  και αντλίες όμβριων 

Β) Δίκτυο αποχέτευσης 

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Α) Λέβητες 

Β) Δίκτυο θέρμανσης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξαεριστικά κ.λ.π.) 

Γ) Δεξαμενές νερού 

Δ) Boiler 

 

ΨΥΞΗ 

Α) Ψύκτες  

Β) Δίκτυο ψύξης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξασφαλιστικά κ.λ.π.) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – F.C.U. 

A) K.K.M., F.C.U. (καθαρισμός, φίλτρα, λίπανση κ.λ.π.) 

Β) Στόμιο αερισμού 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Α) Πυροσβεστικό συγκρότημα 

Β) Δίκτυο Πυρόσβεσης (σωλήνες, βάνες, πυροσβεστικές φωλιές, κρουνοί κ.λ.π.) 

Γ) Φιάλες κατάσβεσης CO2 και INERGEN 

Δ) Δίκτυο κατάσβεσης 

 

ΑΤΜΟΣ 

Α) Ατμογεννήτριες 

Β) Δίκτυο ατμού (βάνες, διαστολικά, φίλτρα ατμοπαγίδες, μειωτές, ασφαλιστικά κ.λ.π.) 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ- ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ 
Α) Καθαρισμός , Λίπανση, φίλτρα 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α) Καθαρισμός , Λίπανση, φίλτρα 

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 
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Α) Συμπιεστές ιατρικού αέρα 

Β) Συμπιεστές γενικού αέρα    Λίπανση, φίλτρα, λάδια, εξαρτήματα 

Γ) Συμπιεστές κενού 

Δ) Δίκτυο αυτών (σωλήνες, βάνες, μειωτές, φίλτρα, λήψεις αερίων κ.λ.π.) 

 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Α) Μετασχηματιστές  

Β) Πίνακες Μ.Τ.   Καθαρισμός, σύσφιξη, αντικατάσταση  

Γ) Πίνακας Χ.Τ.   υλικού, αλλαγή φίλτρων, λαδιών κ.λ.π. 

Δ) Η/Ζ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α) Καθαρισμός, αντικατάσταση υλικού, σύσφιξη συνδέσεως κ.λ.π. 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισμός κ.λ.π. 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισμός κ.λ.π. 

 

ΑΣΘΕΝΗ 

Α) Συναγερμός  

Β) Ρολόγια 

Γ) Κλήση αδελφής 

Δ) Προτεραιότητα 

Ε) Ενδοεπικοινωνία 

Ζ) T.V.- Ραδιόφωνο 

ΣΤ) Τηλεφωνικό δίκτυο 

Η) Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Α) Κεντρικός πίνακας 

Β) Πυρανιχνευτές  

 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ (ΨΥΓΕΙΑ) 

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 

ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν. 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η  συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας 

παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την 

αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση 
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οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές 

εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού 

χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, 

παροχέτευσης ιατρικών αερίων και επεξεργασίας λυμάτων (εξουδετέρωση – χλωρίωση κλπ.) 

 

Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων των ασθενών ρευμάτων. Στους υπό 

λειτουργία χώρους, εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και 

λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών 

στοιχείων κλιματισμού (FAN COILS), σωμάτων κεντρικής θέρμανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ 

εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκομείου. 

Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του 

Η/Μ εξοπλισμού πλην των ιατρικών μηχανημάτων.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος σε άμεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, σε περίπτωση βλάβης. 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται παρακάτω και που θα επικουρείτε από το προσωπικό που τυχόν αναθέτει ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία σύμφωνα 

με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του 

Ελληνικού Κράτους, τις διατάξεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου κ.λπ. 

ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών. 

     Στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη την 

εβδομάδα συντήρηση των εγκαταστάσεων, εντός των ορίων ευθύνης.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους 

κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών, 

θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε πλημμελή 

συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά του. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά, 

σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την ομαλή 

λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

     Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μαζί με το Τεχνικό Προσωπικό του 

Νοσοκομείου θα αποτελούν έναν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση για την ομαλή 

λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Για κάθε ζήτημα 

συντονισμού, προγραμμάτων, ιδιομορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της 

σύμπραξης των δυο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαμβάνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με 

σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στελέχωση προσωπικού – ειδικότητες 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται: 

   Α. Να διαθέτει οκτώ (8) άτομα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την λειτουργία και 

συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Γ. Ν Ηλείας, με τα οποία θα συμπληρώνει την 

υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Ν Ηλεία και θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. 
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   Β. Τα άτομα που θα απασχολεί πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν με 

την κατάθεση στην Υπηρεσία επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς και βεβαιώσεων 

Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Υπεύθυνος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (1 άτομο)  με τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

Να διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Πολυτεχνείου. 

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται με παρουσίαση πτυχίου Lower). 

Πολύ καλή γνώση Υπολογιστών και ιδιαίτερα απαιτείται εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις που ελέγχονται 

από B.M.S (Κεντρική Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων). 

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5ετή σε κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων.    

 

Υδραυλικοί (5 άτομα): Να διαθέτει ο ένας άδεια 3
ης 

 κατηγορίας. 

 

Ηλεκτρολόγος – ηλεκτροτεχνίτης (1 άτομα): Να διαθέτει άδεια ΣΤ’ κατηγορίας (Υποσταθμοί Μ.Τ.).   

 

 

Τεχνικών Δομικών (1 άτομο) 

Σε περίπτωση έλλειψης 3ης κατηγορίας για τον υδραυλικό και ΣΤ΄ για τον ηλεκτρολόγο, η 

εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με κατώτερες κατηγορίες αλλά υπεύθυνος θα είναι ο Υπεύθυνος του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Μηχανολόγος) με υπεύθυνη δήλωση του. 

Οι αποτελούντες το παραπάνω τεχνικό προσωπικό ζητείται να έχουν εμπειρία στην εργασία τους 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών και θεωρείται πρόσθετο προσόν να έχουν εργασθεί σε κατασκευή, 

συντήρηση ή λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείου. 

Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου 

Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα 

τη δομή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη 

διάθεσή του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ. Ώστε να 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 

     Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καλύπτει την συντήρηση του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας, εργάσιμες και μη. Το πρόγραμμα κάθε βάρδιας εκδίδεται σε δεκαπενθήμερη 

βάση και εγκρίνεται από το Νοσοκομείο. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην 

έγκριση του Νοσοκομείου. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να στελεχώσει Γραφείο εντός του χώρου του Νοσοκομείου που θα απαντά 

σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών των υπαλλήλων του Νοσοκομείου. Η 

λειτουργία σε 24ωρη βάση του κινητού τηλεφώνου του Υπεύθυνου Συντήρησης είναι υποχρεωτική. Οι 

Τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα φέρουν υποχρεωτικά πομποδέκτες. Το Προσωπικό επίσης θα είναι 

ενδεδυμένο με κατάλληλη στολή εργασίας. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που 

κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται 

άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο χωρίς 

την συγκατάθεση του Νοσοκομείου. Υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συντήρησης θα είναι επίσης, να 

διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευμένο προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς από τους 

ανελκυστήρες. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΡΔΙΑ (8ΩΡΟ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ –
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Καθημερινή Πρωί   4 άτομα 

(1) ΕΝΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

(1)ΕΝΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

(1)ΕΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

(1)ΕΝΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

Καθημερινή 

Απόγευμα  
1 άτομο 

(1)ΕΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

Καθημερινή –

Νύχτα 
1 άτομο 

(1)ΕΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

Σάββατο Πρωί  

Σάββατο 

Απόγευμα  

 Σάββατο Νύχτα 

1 άτομο 

ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

(1)ΕΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

Κυριακή -Αργίες  

 Πρωί  

Απόγευμα -  

Νύχτα 

1 άτομο  

ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

(1)ΕΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 

 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟ 

24ΩΡΟ ΓΙΑ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: 3 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ –ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΟ 24ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 3 ΑΤΟΜΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ:  

6 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

 Ο  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΘΑ  ΕΧΕΙ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝ 

ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ . 

ΘΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ  (8ΩΡΟ ),ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ 

ΕΥΘΥΝΗ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΒΑΡΔΙΕΣ  ΚΑΘΩΣ ΤΙΣ  ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ  

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (ON CALL)   ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

 Η  οικονομική προσφορά θα πρέπει είναι σύμφωνη με την σχετική Νομοθεσία ( Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύμβαση εργασίας)  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
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Το (υπαλληλικό) Τεχνικό Προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

(Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί κ.λ.π) εντάσσεται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα εργασίας που υποβάλλεται από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ και εγκρίνεται από το Νοσοκομείο. 

Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης θα 

τίθεται στη διάθεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προκειμένου να υποστεί την εκπαίδευση και να εξοικειωθεί με τις 

εγκαταστάσεις εργαζόμενο, μαζί με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και το ήδη υπάρχον προσωπικό του 

Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

     Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιμα, 

λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισμού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται 

(πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με μέριμνα του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δυο μηνών από της υπογραφής της συμβάσεως, 

παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών 

για την συντήρηση των Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, 

όργανα, συσκευές και γενικά όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

     Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. 

     Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για 

αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων. 

 Έκταση προληπτικής συντήρησης 

     Όσον αφορά την έκταση προληπτικής συντήρησης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το 

απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα ΟΤΕ, ΔΕΗ, 

ΔΕΥΑΠ κ.λ.π. 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταχωρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια στο ημερολόγιο του έργου όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία της προληπτικής συντήρησης (εκτελεσθείσες εργασίες και οδηγίες που δόθηκαν). 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της σύμβασης τα εξής: 

Γραφείο συντήρησης με όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που θα θέσει στην διάθεση 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και θα συλλέξει συμπληρωματικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. 

Φάκελο με πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Ημερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. 

Καρτέλες και μητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σημαντικότερων μηχανημάτων και συσκευών ή 

μερών των εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθμός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο). 

     Στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τμήμα συντήρησης του Η/Μ 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου καθώς και οι απαιτούμενοι αποθηκευτικοί χώροι και Διοικητικής 

υποστήριξης (γραφείο), προκειμένου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 



 23/ 54 
  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

     Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με: 

Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσας διατάξεις). 

Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, Τ.Ε.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. 

Πύργου κ.λ.π. 

Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς κ.λ.π.), 

όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 

Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων  και συσκευών. 

Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας. 

 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

     Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ ΕΡΓΟΔΟΤΗ από το ένα μέρος και ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν 

την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. 

     Η μη απάντηση εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε εύλογο χρονικό διάστημα, επί αιτημάτων του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, δεν αποτελεί τεκμήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήματος. 

     Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση 

κατά την οποία, λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της, η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο 

ημερολόγιο του έργου. 

     Ως έδρα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα του διαθέσει προς χρήση ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στα 

κτίρια του. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

     Η τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου που θα οριστεί από τον Διοικητή, εποπτεύει το έργο και 

ενημερώνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

     Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει τη γνώμη ότι εδόθη εντολή από το Νοσοκομείο 

για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση της βλάβης ή την λειτουργία 

εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλισης από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν 

από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση με έγγραφο στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. 

     Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την κατά την γνώμη του μη τήρηση της σύμβασης από 

τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συμφωνία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στις 

σχετικές ενέργειες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

     Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνο ισχύος της σύμβασης τηρείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ημερολόγιο στο 

οποίο εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά το έργο, καταχωρούνται όλες οι 

παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι 

εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στη σύμβαση απαιτούνται. Το 

ημερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αντίγραφο παραδίδεται κάθε εβδομάδα 

του Νοσοκομείου. 
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

     Αρμόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι ορισμένοι από τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τεχνικοί Υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ο Γιατρός Εργασίας του Νοσοκομείου. 

 

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής. Υγείας, 

σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 

άλλων αγαθών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένου του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος 

προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου, τη μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας 

του Η/Μ εξοπλισμού. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισμένη από το 

Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει 

απαραίτητα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει 

ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύμβαση, δηλαδή από την υπογραφή 

Σύμβασης του έργου και για το ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωματική ή της περιουσίας, 

συμπεριλαμβανομένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, των ασθενών και των 

επισκεπτών του Νοσοκομείου.  

     Η ασφάλιση αυτή θα προσβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με 

οποιαδήποτε σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί 

να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κ.λ.π. 

     Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, από 

την ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του 

προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από 

εργατικό ατύχημα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία 

χρησιμοποιεί. 

     Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι’ αυτές τις ζημιές ή βλάβες 

καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά ή 

βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει 

σχέση με το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 



 25/ 54 
  

 

                                                                                                

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     

     

 

                                Ο ∆ιοικητής  του Γ.Ν.Ηλείας 
 

 
 

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221938 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: :     ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ /ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ /27131 

- Τηλέφωνο: 2621082784 

- Ηλ. ταχυδροµείο:promithiesgnpyr@gmail.com  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 

CPV): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» / CPV 45259000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε: Προµήθειες 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το 

µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

 

α) [……] 

 

 



 29/ 54 
  

 

δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί 

να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 

την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο 

και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του 

ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονοµικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες6 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
12

· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 

το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
15

 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
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αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
19

: [……] 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης20, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 22 

[……][……][……] 
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       Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσεις25 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 

µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων27, λόγω της 

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

[] Ναι [] Όχι 
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σύµβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια29 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής31; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 

φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων οικονοµικών 

ετών είναι ο εξής : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων οικονοµικών 

ετών είναι ο εξής32: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που 

καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

διακήρυξη των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα των τριών τελευταίων 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη είναι ο εξής33: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τα τρία τελευταία έτη34, ο οικονοµικός φορέας 

έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 

τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς35: 

Περιγραφ

ή 

ποσά ηµεροµη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    

 

2) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα 

δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται 

η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
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[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν37. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος 

υπογραφή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
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της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

15 Άρθρο 73 παρ. 5. 

16 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

17 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

18 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

33 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

34 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στοιχεία οικονοµικού φορέα 
-Επωνυµία……………………………………………. 
-ΑΦΜ………………………………………………… 
-∆ΟΥ…………………………………………………. 
-∆ιεύθυνση…………………………………………… 
-Τηλ…………………………………………………... 
-FAX..………………………………………………... 
-Email..……………………………………………….. 
 

Ηµεροµηνία..…./.…../…….             
 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 
 

Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 
……………………………………, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Κόστος (µηνιαίο) 
χωρίς ΦΠΑ 

ανά εργαζόµενο 

Συνολική τιµή άνευ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% επί της 
συνολικής τιµής  Τελική τιµή µε 

ΦΠΑ 24% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 
Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» / CPV 45259000-7  ……………  συνολικής αξίας ……………………….σύµφωνα 
µε τη µε αριθµό   ……………….  διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθµ. 

 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤOY Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : …………………………. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ……………………………… 

 

 

Συµβατικού Τιµήµατος    #......................# € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ……./…………. 

 

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

 

Αφενός 
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Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 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 ΑΦΜ ………. υπάγεται στη ∆ΟΥ: ……………. και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κα……………. …………………………………., και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής», 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προµήθεια «…………..». 

2) Την από ………… και µε αριθ. Πρωτ. ……………. προσφορά του Προµηθευτή που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. Αριθ ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Προµηθευτή. 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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. 

 

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

 

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

τηλεοµοιοτυπιών. 

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

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

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης του έργου 

και την παραλαβή της προµήθειας  (τµηµατική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά  προϊόντα  που ο Προµηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 
από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία 
ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης 

εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος. 
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Προσφορά: η από  ………..  προσφορά του Προµηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση της 

προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, καθώς και όλα 
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύµβαση, β) τη 

∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προµηθευτή. 

Συµβατικό τίµηµα: #................€#  € µε ΦΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προµηθευτής  αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας «………………».  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή, σε συνδυασµό µε τους όρους 

της …….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει την  προµήθεια …………………… ως κάτωθι: 

 

Κόστος (µηνιαίο) 
χωρίς ΦΠΑ 
ανά εργαζόµενο 

Συνολική τιµή 
άνευ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% επί της 
συνολικής τιµής 

Τελική τιµή µε 
ΦΠΑ 24% 

    

 

ΑΡΘΡΟ 3.ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Η τµηµατική προµήθεια θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο τµήµα του 

Νοσοκοµείου, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των τµηµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης  ορίζεται σε ένα έτος, ήτοι από …………. έως ………………...  

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί 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 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προµηθευτή  ανέρχεται στο ποσό ………… ευρώ 
(………..€ )  πλέον  ΦΠΑ ήτοι ………. ευρώ και ………. λεπτών (…………..€). Ο Προµηθευτής 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. Στο τίµηµα 
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περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προµηθευτή  για την εκτέλεση της 

Προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

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. Η υποβολή του τιµολογίου θα γίνεται ξεχωριστά 

στην κάθε Νοσηλευτική Μονάδα.  

Ο Προµηθευτής  επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως εκάστοτε ισχύει). 

Στην αµοιβή του Προµηθευτή  χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση: 

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό 
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) 
(5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Προµηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος 

µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής 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 Προµηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προµηθευτής 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 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο 

που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προµηθευτής, 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 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της παρούσας µε 

έγγραφη γνωστοποίηση στον Προµηθευτή  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. Στην 
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  Προµηθευτής 

απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προµηθευτή  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. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ο Ν. 4412/2016, η ………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η από ……… κατατεθείσα προσφορά του 
Προµηθευτή  αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε 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 Προµηθευτή 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν 

ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Προµηθευτής  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. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο µέρος. 

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  

    Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

 


