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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

7θ ΤΠΕ ΚΡΘΣΘ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

Πλθροφορίεσ : Χριςτίνθ Γαλάνθ 

Σθλζφωνο  :  28210 22310 

E-mail : xgalani@chaniahospital.gr  

 

Χανιά:   12/05/2021 

Αρικμ. Πρωτ.:  9580 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ Αρικμ. 8Π / 2021   

ΑΝΟΙΚΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 

Για τθν υπθρεςία «Εφαρμογισ Διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ και 

κοςτολόγθςθσ» (CPV 98300000-6) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 41.602,00  ευρϊ ςυμπ/νου 

ΨΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ Ανοικτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 24/05/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 μμ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR434) 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΨΡΑ 
41.602,00 ευρϊ  

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΩΫΙΣ ΨΡΑ 
33.550,00 ευρϊ 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔOYΣ 
Εφαρμογισ Διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ και 

κοςτολόγθςθσ (CPV 98300000-6) 

(Ωσ παρακάτω πίνακασ και Παράρτθμα Σϋ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) 

ΨΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων Ν.Ρ.Δ.Δ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS BEAS
Ημερομηνία: 2021.05.13
12:24:13 EEST
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ 

ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 

www.chaniahospital.gr 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ 

ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ 

ΒΑΥΝΕΙ 

Τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Ωανίων – ΚΑΕ 0429 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ Ωσ παρακάτω πίνακασ και  Παράρτθμα Σϋ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε (1) ζνα ζτοσ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR434) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΫΝ 

ΕΙΔΫΝ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΨΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 
Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 

24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ υπθρεςία εφαρμογισ Διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ Γενικισ – 

Αναλυτικισ Λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ (CPV 98300000-6) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

Νοςοκομείου Χανίων  

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

ανά είδοσ. 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ ζχοντασ υπόψθ: 

 

Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
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1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΨΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, όπωσ 

αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

2. Τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

3. του Ν.2955/01 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» 

4. του N.4152/2013 περί «Ρροςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16
θσ

  Ψεβρουαρίου 2011 

για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

5. του Ν.3310/05 (ΨΕΚ 30/Α/2005) «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι των  

καταςτρατθγιςεων κατά τθν ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν3414/05 

(ΨΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίθςθ του Ν 3310/05 «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

των καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων». 

6.  του Ν.3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

7.  του Ν.3527/2007(ΨΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων  από το 

Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

8.  του Ν.3580/07 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» 

9.  του  Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του Ν. 3801/2009 ΨΕΚ 163 Α/04-09-

2010» 

10. Του Ν. 3846/2010 ( Αϋ66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ».  

11. Του Ν. 3861/2010 (ΨΕΚ 112
Α
/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και 

άλλεσ διατάξεισ και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ».  

12. του Ν.4013/2011 (ΨΕΚ 204/Α) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Ρτωχευτικόσ 

κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

13. του Ν.3918/2011 (ΨΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 

14. του Ν.4052/2012 (ΨΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ & Κοιν/κθσ Αλλθλεγγφθσ και 

Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ …….τθσ εκνικισ οικονομίασ». 

15. του Ν.4055/2012 (ΨΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ». 

16.  του N.4250/2014 (ΨΕΚ 74/A/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

προςϊπων, Υπθρεςιϊν Δθμοςίου τομζα-Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 318/92 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.  

17. του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

18. Θ υπ’ αρικμ. 94064/1-10-2012 (ορκι επανάλθψθ) Εγκφκλιο του Υπουργοφ Υγείασ 

19. Ο Ν. 4046/2012 (ΨΕΚ Αϋ 28/14-02-2012) θ ειςαγωγι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί 

οριςτικά μζχρι το 2ο τρίμθνο του 2012 (ςελ. 795) 

20. Θ υπ’ αρικμ. 53560/5-6-2013 Εγκφκλιο του Υπουργοφ Υγείασ 

21. Το Μνθμόνιο Συνεννόθςθσ ςτισ Συγκεκριμζνεσ Ρροχποκζςεισ Οικονομικισ Ρολιτικισ 9-2-2012, ΡΑΑΤΘΜΑ 

V_2_ΕΛΛ ςελ. 18 

22. Τθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΨΕΚ 3815/Β/ 15-10-2019) Απόφαςθ ΥΥ  

23. Το υπ’ αρικμ. 3560/22-7-2008 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ «Κακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΔΛΡ» 

24. Τα άρκρα 2 & 3 «Ρεριεχόμενο επαγγζλματοσ» του ΡΔ 340/1998 «Ρερί επαγγζλματοσ Λογιςτι – Ψοροτζχνθ και 

τθσ αδείασ αςκιςεωσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

25. Θ Εγκφκλιοσ Ε2019/2020, «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του εντφπου Ε3 

26. του N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

27. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 

28. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 
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29. του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

30. το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία” 

31.  του Ν.4472 2017 (ΨΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυςθσ τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ για τθν κεντρικοποίθςθ προμθκειϊν των 

εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ φορζων όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

32. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

33. του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ  

34. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων, εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου 

των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 

τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

35. Του Ν.4782/2021 (ΨΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» όπωσ ιςχφει. 

 

2. Σισ Αποφάςεισ 

36. Τθν με αρικμ. 4/ πρκ. 11/ 28-04-2021  (ΑΔΑ 61ΓΪ46907Τ-ΞΣΤ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Νοςοκομείου ςχετικά με τθν ζγκριςθ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία Εφαρμογισ Διπλογραφικοφ 

ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ  

37. Το υπ’ αρικμόν 4/ πρκ. 11/ 28-04-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008559932) ωσ Ρρωτογενζσ Αίτθμα 

38.  Toν Αρικµό διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου για τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ αιτιµατοσ (ΑΔΑ Ϋ19Ο46907Τ-ΣΩ0)  

(Α∆ΑΜ: 21REQ008567548). 

39. Τθν υπ’ αρικμόν 9292/10-5-2021 Απόφαςθ Διοικιτριασ 7 ΥΡΕ 

40. Τθν με αρικ πρωτοκ 9572/ 12-05-2021 Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ  (AΔΑ ΪΘΝΓ46907Τ-ΨΒΪ & ΑΔΑΜ 

21PROC008594420.) για τθν Υπθρεςία Εφαρμογισ Διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ 

και κοςτολόγθςθσ  (ΚΑΤΘΓΟΙΑ CPV 98300000-6). 

41. Τισ Υπθρεςιακζσ Ανάγκεσ 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 

Δθμόςιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  για τθν υπθρεςία «Εφαρμογισ Διπλογραφικοφ 

ςυςτιματοσ Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ (CPV 98300000-6), ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ωσ Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςθσ), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 41.602,00  ευρϊ ςυμπ/νου 

ΨΡΑ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0429  του Γενικοφ Νοςοκομείου Ωανίων. 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Γραφείο Ρρωτοκόλλου) 

24/05/2021 

θμζρα Δευτζρα 

και ϊρα 10:00 πμ 

Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων 

(Γραφείο Ρρομθκειϊν) 

24/05/2021 

θμζρα Δευτζρα 

και ϊρα 12:00 μμ 

 

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι τθν 24/05/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 πμ ςτο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

(Συχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι εκπρόκεςμεσ 

και κα επιςτραφοφν)  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια από επιτροπι,  θ οποία ζχει οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ ( φυςικά και νομικά πρόςωπα) και, 

ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει  τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα 

και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ   ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

3.2  ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ  ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ       ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ        ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

3.5 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝ ΕΡΙΣΤΟΛΫΝ     ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

3.6 ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ       ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

3.7 ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ        ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 
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4 - Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 4412/2016. 

5 - Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 

ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121 του 

Ν.4412/2016.  

6- Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Τπθρεςία.  

7. Θ παροφςα διακιρυξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ 

 
ΗΟΤΡΙΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα  ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο 

αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.2.2.  Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

1.2.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από 

τθ διακιρυξθ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον 

τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.3- το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.3.1 - Θ λζξθ  ΡΟΣΨΟΑ. 

1.3.2 - Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν προμικεια. 

1.3.3-Ο αρικμόσ  τθσ διακιρυξθσ. 

1.3.4-Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του 

διαγωνιςμοφ. 

1.3.5-Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 

1.4- Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 

και ειδικότερα τα εξισ: 

1.4.1- Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» μζςα ςτον 

κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1.4.2.- ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό  ςφραγιςμζνο φάκελο 

μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιςθμαίνεται ότι όλα τα φφλλα των 

παραπάνω εγγράφων ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εμπορικϊν φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων  κ.λ.π.), κα φζρουν ςυνεχι 

αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο.  

   Σε φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται :  
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1. Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο αντίγραφα.  

1.4.3.-ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο εισ διπλοφν, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ». 

Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΕΧΝΙΚΘ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ προςφοράσ κα 

φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.5. –Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΩΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον 

κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 

1.4.6.-Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά 

τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ « πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 

ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία 

του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

1.4.7. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ 

από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον 

ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται , όταν 

υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν. 

1.4.8. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127, του Ν. 

4412/2016  κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι 

αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, 

με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει , ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω 

όρουσ. 

Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι 

παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του 

διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ 

διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.   

Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςφμφωνα με το 09/03/2021 Ν. 4782/2021, άρκρο 42  

“υμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν– Αντικατάςταςθ άρκρου 102 Ν. 

4412/2016” τροποποίθςθ του Ν4412/2016  αναφζρονται τα εξισ: 

Το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικακίςταται ωσ εξισ: «Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και 

τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι 
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πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να 

ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 

προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ». 

1.4.9. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

1.4.10. Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά πρζπει να 

κατατεκοφν και δείγματα του υλικοφ, αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτθν Υπθρεςία, θ δε 

ςχετικι απόδειξθ υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά. 

1.4.11. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ  κα περιζχονται ςτθν 

Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ, όταν απαιτείται κατάκεςθ δείγματοσ, επιτρζπεται θ αποςτολι του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

παραπάνω, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι τοφτο κα περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ 

από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, το δε αποδεικτικό αποςτολισ κα 

περιζχεται απαραίτθτα ςτο φάκελο προςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία. 

1.4.12. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ 

δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψθ. 

1.4.13. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια του 

Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ 

διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν 

προαναφερομζνθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που 

υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 

1.4.14. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ & 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. 

1.4.15. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ  & 

Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ςε μια ςυνεδρία ( αποςφράγιςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ , των 

τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν.) 

1.4.16. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν 

γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

1.5.  Θ Αποςφράγιςθ γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 117 του Ν.4412/2016. 

1.6. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ 

των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ).  
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1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ :  

Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 

3698 Β'/ 16-11-2016 Ζγκριςθ “Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ” (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, 

ειδικότερα:   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ  

 

Α) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου να 

δθλϊνεται ότι:  

1. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων οι     

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

3. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

4. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

5. Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

6. Να δθλϊνεται ότι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν -χωρίσ κακυςτζρθςθ- προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν,. 4412/2016, που απαιτοφνται κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, 

όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 1.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ) και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του Ν.4412/2016. 

7. Μθ παράβαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ Νόμοσ 4488/2017 (ΨΕΚ Α' 137/13 -09-2017) 

 

Β) Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με 

τθν  προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014) θ 

ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε 

προκιρυξθ.  
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ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΑΝΙΫΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΫΓΙΟΣ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221950+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *73300+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ωριςτίνθ Γαλάνθ] 

- Τθλζφωνο: *2821022310] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *xgalani@chaniahospital.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.chaniahospital.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

Τπθρεςίασ Εφαρμογισ διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ Γενικισ - Αναλυτικισ Λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ 

(CPV 98300000-6), 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [21REQ008559932 Πρωτογενζσ αίτθμα] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςία] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  8Π/2021 ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 

και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο 

(ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

Εάν ναι, αναφζρετε 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

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

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

 

21PROC008598041 2021-05-13



 

 

19 

19 

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Δεν απαιτοφνται ςχετικά κριτιρια επιλογισ από τθν ανακζτουςα αρχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται εκτόσ εάν : 

 

Ημερομθνία, τόποσ υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 
ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ: α. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν το ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και τα δικαιολογθτικά κα 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. β. ε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, 

το ΣΕΤΔ υπογράφουν: i) ο Διαχειριςτισ, όταν πρόκειται για Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ ii) ο Πρόεδροσ του Δ και ο 

Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι ΑΕ iii) ο Πρόεδροσ του υνεταιριςμοφ, όταν 

ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι υνεταιριςμόσ. iv) οι Νόμιμοι Εκπρόςωποί του, ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Προμθκευτϊν, 

κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Ζνωςθ οφείλει, επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ Ενϊςεωσ, να 

προςκομίςει αυτοτελϊσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και το ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) που προβλζπει θ Διακιρυξθ..  

 

θμείωςθ :Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ 

www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 
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1.8. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  

Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ οφείλει να 

υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά ςε δφο (2) αντίγραφα, τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του 

Ν.4412/2016: 

α) Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 

μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 

αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 

προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 

1 του άρκρου 73, 

β) Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

γ) Πςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό 

πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)  (όπωσ αυτά αναφζρονται 

και ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα 

πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 

ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ 

-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το 

οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι 

κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

ε) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχ ουν 

εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Ζγγραφο από το 

αρμόδιο τμιμα για τθν πιςτοποίθςθ τθσ μθ παράβαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ Νόμο σ 4488/2017 

(ΨΕΚ Α' 137/13-09-2017) άρκρο39 /παρ2, ι Ζνορκθ Βεβαίωςθ περί μθ παράβαςθσ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΨ) ι Τπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 4605/2019 αρκ.44 παρ.46).  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ  πρακτικοφ τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ  εκπτϊτου.  
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τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Εφόςον τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ηθτθκοφν μετά τισ 1/6/2021, κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του 

άρκρου 103, όπωσ τροποποιικθκαν. 

1.9 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων  των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του 

προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. 

1.10 Επιςθμαίνεται ότι: 

1.10.1 Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων ειδϊν ςε 

ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, 

1.10.2 Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ δεν κα 

απορρίπτονται  υπό  τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ 

όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

1.10.3. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

1.10.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ 

των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 -Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα από 

ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από 

τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

1.10.5 Ραροχι Διευκρινίςεων. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των 

προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 

όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 

για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.  

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

1.10.6. Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

1.10.7. Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ μετά 

τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται 

ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

 

Απαραίτθτα ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ (1
ο
 CD – USB)  και τθσ  οικονομικισ προςφοράσ (2

ο
 CD – USB) θ προςκόμιςθ 

μζςου αποκικευςθσ  Θ/Τ (CD – USB) τθσ προςφοράσ ςε προγράμματα Microsoft WORD. 

2- ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

-Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ των 

Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω 

των 15 ετϊν. 
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- Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του 

που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

 

3- Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

3.1 Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

 

3.2 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

3.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ (ςφμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.) 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 

κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

υπολογίηεται ο Φ.Π.Α (24%). 

-Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ  καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι 

ςφμβαςθσ πρζπει να είναι αορίςτου χρόνου, δθλαδι κα ιςχφει μζχρι επιςτροφισ τθσ ςτθν Τράπεηα.  

 3.4 Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το 

οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ 

με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

3.5 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

4-  ΣΙΜ Ε  

4.1.1 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

4.1.2. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:           

         Ι.   Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Ποςοςτό Φ. Π. Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που αναφζρεται  

εςφαλμζνοσ Φ. Π. Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Τπθρεςία).  

            Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

4.2  Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΫ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.3  Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΫ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία 

(άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 

ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 

μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

4.4 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με  ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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4.5. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.6  -Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ 

οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον 

προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 . 

4.7 -Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

5-ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε Ζνα (1) Ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ. 

6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

 1.Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον ενδιαφερόμενο 

τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ. 

2. Υπεφκυνθ για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Γ.Ν ΩΑΝΙΫΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΫΓΙΟΣ  

7-ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Ϋσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα τα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

8-ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

-Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που  προβλζπεται από το 

άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.  

9- ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από 

τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. Από τθν 

ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ φμβαςθ κεωρείται ότι ζχει 

ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (φμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

Σφμφωνα με το  άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που 

είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ.      

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ  από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε 

ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ.   
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ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά αποδεικνφεται 

θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ . 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

Ονομαςία Τράπεηασ 

Κατάςτθμα 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ………..ΕΥΫ ………………. 

Ρροσ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α……..  ΕΥΫ…….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ΕΥΫ…………….. (και ολογράφωσ) …….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, 

υπζρ………. …………………………………..……. ΑΨΜ…………………………………… 

Δ\νςθ……………………………………………………  

Ρροσ ……………………………………….……………………..……………………………. 

για   τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για 

τθν προμικεια ………………( αρ. διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το οποίο ποςόν 

καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  προ Ψ.Ρ.Α. αξίασ ……….ΕΥΫ αυτισ . 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ  ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

μζςα ςε τρεισ (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

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

χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 

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

 

ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι  αορίςτου χρόνου , δθλαδι κα ιςχφει μζχρι επιςτροφισ τθσ ςτθν 

Σράπεηα, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί 

από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ. 

ΣΕΧΝΙΚΕ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Τα αντικείμενα των εργαςιϊν ανάκεςθσ, τα κριτιρια ανάκεςθσ, τα παραδοτζα κακϊσ και οι προδιαγραφζσ 

του ζργου ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΨΕΚ 3815/Β/ 15-10-2019) Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ  κακϊσ και το υπ’ αρικμ. 3560/22-7-2008 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ εφαρμογζσ 

των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, περιλαμβάνουν: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το υπό προκιρυξθ ζργο περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

α) Τθν πλιρθ εφαρμογι του π.δ. 146/2003 για λογαριαςμό τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ εκ μζρουσ του 

αναδόχου. 

β) Τθν εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ μονάδασ υγείασ με τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο 

taxis όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων. 

γ) Στθν ευκφνθ του αναδόχου είναι θ επίβλεψθ των ςτοιχείων που θ μονάδα υγείασ υποβάλλει προσ το 

Γ.Λ.Κ., τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Ελεγκτικό Συνζδριο, τθν ΥΡΕ και το Υπουργείο Υγείασ. 

 

Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για: 

1) Το άνοιγμα όλων των λογαριαςμϊν που απαιτοφνται για τθν πλιρθ εφαρμογι και τθν ενθμζρωςθ των 

λογαριαςμϊν με τα δεδομζνα τθσ απογραφισ ζναρξθσ. 

2) Τθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ και λειτουργία τθσ γενικισ 

λογιςτικισ, τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και του δθμόςιου λογιςτικοφ. 

3) Τθν επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των λογιςτικϊν γεγονότων που 

αφοροφν τον φορζα, με βάςθ τθν Δθμόςια λογιςτικι, τθν Γενικι και Αναλυτικι Λογιςτικι και τα διεκνι 

λογιςτικά πρότυπα. 

4) Τθν ςφνταξθ και ζκδοςθ περιοδικϊν και ετιςιων καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 

146/2003 αλλά και τθν κείμενθ νομοκεςία. 

5) Τθν οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ, τθν ενθμζρωςθ των λογιςτικϊν βιβλίων 

για τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ. 

6) Τθν ςφνταξθ και υποβολι μθνιαίων οριςτικοποιθμζνων ιςοηυγίων του κυκλϊματοσ τθσ Γενικισ 

Λογιςτικισ (ομάδεσ 1-8 του π.δ. 146/2003), τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003) και 
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λογαριαςμϊν τάξεωσ (ομάδα 10 του π.δ. 146/2003). Επίςθσ τθν ςυμφωνία των υποςυςτθμάτων 

(διαχειρίςεισ φαρμακείου, υλικϊν, παγίων, προμθκευτϊν, εςόδων κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) 

λογιςτικά κυκλϊματα. 

7) Τθν κατάρτιςθ και υπογραφι από τον κατά το νόμο υπεφκυνο λογιςτι, των οικονομικϊν καταςτάςεων 

τζλουσ χριςθσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα τθσ παρ. 4.1.100 του π.δ. 146/2003 και τα διεκνι πρότυπα 

χρθματοοικονομικισ αναφοράσ. 

8) Τθν υποβολι αναλυτικισ ζκκεςθσ επί των κονδυλίων των οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ. Στθν 

ζκκεςθ αυτι κα γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των κονδυλίων του Ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων 

χριςθσ, για κάκε χριςθ. Θ παρουςίαςθ κα ςυνοδεφεται από επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ και κα υπάρχει 

ςφγκριςθ με τισ προθγοφμενεσ χριςεισ. Σε ειδικό κεφάλαιο τθσ ζκκεςθσ κα παρουςιάηονται μια ςειρά από 

αρικμοδείκτεσ (αποδοτικότθτασ, ρευςτότθτασ κ.λπ.) με αντίςτοιχα ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγοφμενων 

χριςεων. Οι αρικμοδείκτεσ κα αφοροφν τόςο τθν νοςθλευτικι κίνθςθ όςο και τα οικονομικά μεγζκθ τθσ 

μονάδασ υγείασ. Στο τζλοσ τθσ ζκκεςθσ κα παρουςιάηονται οι προτάςεισ και τα ςυμπεράςματα ςχετικά με 

τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ υγείασ. 

9) Τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτα ςτελζχθ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ, για τθν 

υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων οικονομικισ φφςθσ. 

10) Τθν εκπόνθςθ κοςτολογικισ μελζτθσ και τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ τθσ 

εκμεταλλεφςεωσ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003). Ο προςδιοριςμόσ των (κφριων και βοθκθτικϊν) κζντρων 

κόςτουσ, ο προςδιοριςμόσ των φορζων κόςτουσ (DRGs), θ κατθγοριοποίθςθ των ςτοιχείων του κόςτουσ ςε 

άμεςα και ζμμεςα, ςτακερό και μεταβλθτό, θ ανάπτυξθ των βάςεων μεριςμοφ και επαναμεριςμοφ των 

ςτοιχείων του κόςτουσ ςτα κζντρα και ςτουσ φορείσ κόςτουσ, θ ανάπτυξθ των διαδικαςιϊν που κα 

διευκολφνουν τθν λειτουργία τθσ και θ προςαρμογι των λογαριαςμϊν τθσ ομάδασ (9) του π.δ. 146/2003 

ϊςτε να ικανοποιοφνται οι πλθροφοριακζσ απαιτιςεισ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ και το ςφςτθμα 

κοςτολόγθςθσ DRG, περιλαμβάνονται ςτθν εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ -Κοςτολόγθςθσ. 

11) Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ κατά τμιμα και 

τθν πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο, με τθν 

μετάδοςθ εμπειρίασ. 

12) Εφαρμογι Διεκνϊν Ρροτφπων Ωρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Ω.Α.) με τθ διαδικαςία τθσ 

μετατροπισ των οικονομικϊν δεδομζνων των καταρτιςκζντων οικονομικϊν καταςτάςεων βάςει του Ρ.Δ. 

146/2003 ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ΕΡΥ (ζγγραφο 3560/22-7-2008). 

 

Τυχόν πρόςκετεσ απαιτιςεισ του ζργου, δφνανται να κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, θ οποία κα αναφζρει 

λεπτομερϊσ τα παραδοτζα προϊόντα και υπθρεςίεσ εκ μζρουσ του αναδόχου και τισ διαδοχικζσ φάςεισ του 

ζργου. 
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Δεν αποτελεί μζροσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου θ ανάπτυξθ και θ τροποποίθςθ του λογιςμικοφ που 

κα υποςτθρίηει μθχανογραφικά τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Υγείασ. 

 

Β.  ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Τα παραδοτζα του αναδόχου κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ τουσ, εμφανίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 

1 
Σφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ 

2020 

Ζωσ 30/9/2021 νόμιμα υπογεγραμμζνεσ 

από τον επικεφαλι λογιςτι Αϋ τάξθσ 

2 

Σφνταξθ και υποβολι μθνιαίων οριςτικοποιθμζνων 

ιςοηυγίων του κυκλϊματοσ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ 

(ομάδεσ 1-8 του π.δ. 146/2003), τθσ Αναλυτικισ 

Λογιςτικισ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003) και 

λογαριαςμϊν τάξεωσ (ομάδα 10 του π.δ. 146/2003). 

Επίςθσ τθν ςυμφωνία των υποςυςτθμάτων 

(διαχειρίςεισ φαρμακείου, υλικϊν, παγίων, 

προμθκευτϊν, εςόδων κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) 

λογιςτικά κυκλϊματα. 

Μθνιαία ςυμφωνθμζνα και 

υπογεγραμμζνα από τον επικεφαλι 

λογιςτι Αϋ τάξθσ, ιςοηφγια γενικισ – 

αναλυτικισ λογιςτικισ και λογαριαςμϊν 

τάξεωσ ζωσ τισ 30 του επόμενου μινα 

από τον μινα αναφοράσ, ζωσ λιξθσ τθσ 

ςφμβαςθσ 

3 
Εφαρμογι των Διεκνϊν Ρροτφπων 

Ωρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ για το ζτοσ 2020 
Ζωσ 30/11/2021 

4 
Υποβολι αναλυτικισ ζκκεςθσ επί των κονδυλίων των 

οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ. 

Εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν χοριγθςθ 

του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου από τουσ 

Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 

5 

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα 

κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ κατά τμιμα και τθν 

πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι 

εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο, με τθν μετάδοςθ 

εμπειρίασ. 

On the job training και κεωρθτικι 

εκπαίδευςθ ςε χρόνο που κα κακοριςκεί 

από κοινοφ 

6 

Επίβλεψθ των ςτοιχείων που το Νοςοκομείο 

υποβάλλει προσ το Γ.Λ.Κ., τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Ελεγκτικό 

Συνζδριο, τθν ΥΡΕ και το Υπουργείο Υγείασ. 

Εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν 

7 

Εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων του 

Νοςοκομείου με τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο taxis 

όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων 

ςυμπεριλαμβανομζνου του εντφπου Ε9. 

Εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν 

 

Γ.  ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ  

Λόγω τθσ ςθμαςίασ και τθσ πολυπλοκότθτασ του ζργου, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν επί ποινι 

αποκλειςμοφ, αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία και 

ςυγκεκριμζνα: 
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Γ1. Ϋσ προσ τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα κα πρζπει να διακζτουν: 

α) Εμπειρία 

 Να ζχει αποδεδειγμζνα εμπειρία ςε ανάλογο λογιςτικό - κοςτολογικό ςχεδιαςμό και ςε 

μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ, ςε ότι αφορά τθν λειτουργία Γενικισ – Αναλυτικισ Λογιςτικισ, 

εςωλογιςτικισ κοςτολόγθςθσ και του Δθμόςιου Λογιςτικοφ με τθν διπλογραφικι μζκοδο. Κατά τθν 

επιλογι κα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ θ ενδεχόμενθ εμπειρία και εξοικείωςθ του αναδόχου ςε 

υποδομζσ του Υγειονομικοφ Τομζα, που κα αποδεικνφεται από προθγοφμενθ διεκπεραίωςθ ζργων, 

τα οποία ςχετίηονται άμεςα με τθ Νοςοκομειακι Λογιςτικι, τθ Νοςοκομειακι Οργάνωςθ - 

Λειτουργία, τα Οικονομικά τθσ Υγείασ και το Νοςοκομειακό Κόςτοσ.  

 Ϋσ εμπειρία εννοείται θ εμπειρία του φυςικοφ προςϊπου, που κα είναι επικεφαλισ - ςυντονιςτισ 

τθσ προτεινόμενθσ από τον ανάδοχο ομάδασ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου ςτον Ψορζα, Λογιςτισ - 

Ψοροτζχνθσ Αϋ τάξεωσ, τα προςόντα του οποίου κα διαςφαλίηουν τθν άρτια εκτζλεςθ του ζργου 

(εργαςιακι εμπειρία ςε παρόμοιεσ εφαρμογζσ, εκπαιδευτικι πείρα, θ υπογραφι απ' αυτόν 

τουλάχιςτον τριϊν ιςολογιςμϊν, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από τθν προκιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ κ.λπ.). Σε περίπτωςθ που αυτό το πρόςωπο, για οποιονδιποτε λόγο, αποχωριςει από 

τθν ομάδα, κα πρζπει να αντικαταςτακεί εντόσ δζκα θμερϊν από άλλο πρόςωπο, που να κατζχει τα 

προςόντα που απαιτοφνται από τθν παροφςα απόφαςθ. 

β) Σίτλοι πουδϊν - Άδειεσ – Δεξιότθτεσ  

 Τα υπόλοιπα φυςικά πρόςωπα που κα πλαιςιϊνουν τθν ομάδα του αναδόχου, κα πρζπει να είναι 

κάτοχοι αδείασ λογιςτι - φοροτζχνθ τουλάχιςτον Βϋ τάξεωσ. Επιπλζον, όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ του 

αναδόχου πρζπει να ζχουν Ρτυχίο Τμιματοσ Λογιςτικισ ι Τμιματοσ Λογιςτικισ και 

χρθματοοικονομικισ ι Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Τμιματοσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιιςει το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου για τθν 

διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.  

 Στθν ομάδα ζργου του αναδόχου κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ζνασ (1) Αναλυτισ – 

Ρρογραμματιςτισ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι, με αποδεδειγμζνθ τριετι επαγγελματικι 

εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ 

διπλογραφικϊν βιβλίων, ι των π.δ. 146/2003 και 205/1998. 

 Συνοπτικι περιγραφι ζργων παροχισ ομοειδϊν υπθρεςιϊν ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ, ςτα 

οποία ζχει ςυμμετάςχει ο διαγωνιηόμενοσ κατά τθν διάρκεια των τελευταίων τριϊν ετϊν. 
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ε κάκε ζργο να αναφζρονται τα ακόλουκα: 

I. Ρελάτθσ και χρονολογία ανάλθψθσ του ζργου 

II. Αντικείμενο του ζργου 

III. Διάρκεια και προχπολογιςμόσ του ζργου 

IV. όλοσ του προςφζροντοσ (π.χ. κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ ι υπεργολάβοσ, ειδικό αντικείμενο 

ςυμμετοχισ) 

V. Άλλοι ςυμμετζχοντεσ  

VI. Ροςοςτό ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ  

 

Γ2. Ϋσ προσ τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ: 

 Άδεια Λειτουργίασ Γραφείου Ραροχισ Λογιςτικϊν-φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν από το Οικονομικό 

Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ, βάςθ του Ν. 2515/97 και Ρ.Δ. 340/98 για τα διαγωνιηόμενα νομικά 

πρόςωπα. 

 

Γ3. Δικαιολογθτικά για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ 

Οι παραπάνω ικανότθτεσ, γνϊςεισ και εμπειρία αποδεικνφονται από τθν υποβολι καταλόγου, ςτον οποίο 

αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (2018, 2019 & 2020), με μνεία, για 

κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ. Οι παραδόςεισ 

αποδεικνφονται, με τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν τα οποία ζχουν εκδοκεί θ κεωρθκεί από τθν αρμόδια 

αρχι (π.χ πρωτόκολλα παραλαβισ, βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, αντίγραφα ςυμβάςεων, αντίγραφα 

Ιςολογιςμϊν ελεγμζνων από ορκωτοφσ λογιςτζσ κ.λ.π.). Ειδικότερα απαιτείται θ προςκόμιςθ: 

 Βιογραφικϊν ςθμειωμάτων Επικεφαλι – Συντονιςτι και μελϊν ομάδασ ζργου. 

 Ρτυχίων μελϊν ομάδασ ζργου. 

 Αδειϊν από ΟΕΕ Αϋ και Βϋ τάξθσ αντίςτοιχα. 

 Συμβάςεων ι βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ ζργων 

Διπλογραφικοφ Λογιςτικοφ Συςτιματοσ ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ με βάςει το Ρ.Δ. 146/03. 

 Ιςολογιςμϊν και λοιπϊν οικονομικϊν καταςτάςεων ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ με βάςει το 

Ρ.Δ. 146/03 ελεγμζνουσ από Ορκωτοφσ Λογιςτζσ. 

 Τουλάχιςτον δφο (2) οικονομικϊν καταςτάςεων ςυνταγμζνεσ με τα Δ.Ρ.Ω.Ρ. ςε Δθμόςιεσ 

Μονάδεσ Υγείασ.  

 Βεβαίωςθσ από δθμόςιο φορζα, που χρθςιμοποιεί το ίδιο μθχανογραφικό ςφςτθμα, για τθν 

απόδειξθ τθσ γνϊςθσ του. Στο Νοςοκομείο μασ είναι εγκατεςτθμζνθ και λειτουργεί θ εφαρμογι 

τθσ ORCO. 

21PROC008598041 2021-05-13



 

 

34 

34 

 Βεβαιϊςεων εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν και υπαλλιλων των Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ ςε κζματα 

Διπλογραφικοφ Λογιςτικοφ Συςτιματοσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 146/03. 

 Ρίνακα εμπειρίασ του αναλυτι – προγραμματιςτι ςε εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι 

προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ βιβλίων, είτε τρίτθσ κατθγορίασ του ΚΒΣ είτε των ΡΔ 

146/03 & 205/98. Ο παραπάνω πίνακασ ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από τουσ αντίςτοιχουσ Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ Ψορείσ ανάκεςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

παραπάνω ςτοιχεία και πιςτοποιοφν τθν εμπειρία του Αναλυτι – Ρρογραμματιςτι. 

 Ριςτοποιθτικϊν από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

ςφµφωνα µε το διεκνζσ πρότυπο EN ISO 9001 ςτο αντικείμενο τθσ λογιςτικισ και πρότυπο ISO 

27001 για τθν διαχείριςθ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν, ςε ιςχφ. 

Δ. ΩΟΝΟΣ ΙΣΩΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΫΣ 

Το ζργο κα διαρκζςει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ. 

Ε. ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ 

1. Θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΨΕΚ 3815/Β/ 15-10-

2019) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ για το Νοςοκομείο είναι θ παρακάτω: 

 Ζνασ (1) Λογιςτισ-Ψοροτζχνθσ με άδεια Α’ Τάξεωσ ωσ Επικεφαλισ – υντονιςτισ τθσ Ομάδασ 

Ζργου. 

 Δυο (2) Λογιςτζσ – Φοροτζχνεσ με άδεια τουλάχιςτον Β’ Τάξεωσ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι ι Τ.Ε.Ι. 

 Ζνασ (1) Αναλυτισ – Προγραμματιςτισ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι ι Τ.Ε.Ι με αποδεδειγμζνθ 3ετι 

επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων μθχανογραφικισ 

τιρθςθσ βιβλίων είτε τρίτθσ κατθγορίασ του ΚΒΣ είτε των ΡΔ 146/03 & 205/98.   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

"7θ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

 

ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ       :   

ΕΙΔΟ                      :  

ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΣΙΜΘ    : ………………….  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΘ 

 ΤΠΘΡΕΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

 

Ωανιά, ςιμερα …………………………….. ςτο Τμιμα προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ωανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΫΓΙΟΣ», οι υπογεγραμμζνοι α) το Γενικό Νοςοκομείο Ωανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΫΓΙΟΣ» που εδρεφει ςτα 

Ωανιά με Α.Ψ.Μ. 999444662  ΔΟΥ Ωανίων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 

από τον Διοικθτι κ. ……………………………………. και β) ………………………., εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ 

…………………………, Δ/νςθ: …………………….. Τθλ. …………….., Ψ.Α.Ξ. …………… με Α.Ψ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: 

…………………,  ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ : 

Με τθν με αρικ. ………../…-..2021 Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου κατακυρϊκθκε θ προμικεια των ειδϊν ωσ 

αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν εταιρεία ………………………… 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του Δθμόςιου Ανοικτοφ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ που 

διενεργικθκε τθν …../…../2021  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Δ/ξθσ  με αρικ. ……./…-….-2021 με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα και 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν. 

Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά του, 

ανακζτει ςτον δεφτερο, ονομαηόμενο ςτο εξισ Ρρομθκευτι, τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά 

περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, τα οποία του κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα 

με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
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Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί κρατιςεων και 

φόρου, Ν.2198/94  ΑΘΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 

3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευομζνων από 

το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΣΙΜΘ 

Α.   τθν εταιρεία  ……………………… ωσ εξισ : 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΙΔΟΤ  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. …………….   

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΘ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φζρει εισ πζρασ τθσ εργαςίεσ ωσ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι με τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΟΣΙΚΘ-ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κι ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ 

(μπορεί να είναι και φυςικό πρόςωπο) κα γίνεται από τθν επί τόπου οριςκείςα επιτροπι. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει κατά μζγιςτο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ 

τιμολογίου, ωσ κείμενθ νομοκεςία, μετά τον οριςτικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. 

Ϋσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν  τα όςα  αναφζρονται ςτο άρκρο ςτο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ που του ζχουν κατακυρωκεί ςφμφωνα με 

τισ αποφάςεισ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ωανίων  και ςφμφωνα με τθν ζγγραφθ προςφορά του θ  

οποία αποτελεί  αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.     

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε 

ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΑΝΙΫΝ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

ΑΡΘΡΟ 8 

Για όλα και τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν ςφμβαςθ 

αυτι, ιςχφει θ ζγγραφθ προςφορά του προμθκευτι  που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ 

ςφμβαςθσ  κακϊσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό …………………….   εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ ……………………… , ποςοφ των ………………….ευρϊ (5% επί τθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΨΡΑ), ιςχφοσ μζχρι επιςτροφισ τθσ.  

ΆΡΘΡΟ 10 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται για τθν πιςτι και 

απαρζγκλιτθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

Συμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι 

διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο ζγγραφα αποκλειςμζνου 

κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ πόλθσ 

των Ωανίων. 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα 

από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) πρωτότυπα. Τα δφο (2) λαμβάνει το Νοςοκομείο και το τρίτο ο 

ΑΝΑΔΟΩΟΣ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           Για το   Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ        Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

                Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ   
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