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          ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
              ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ  7ηπ  Τ.ΠΔ. ΚΡΗΣΗ 

 

         
 

           ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΦΑΝΙΩΝ 

        «Ο Αγ.  Γεώογιξπ» 

                        «Ο Αγ.  Γεώογιξπ 

 

Σμήμα: Ποξμηθειώμ     

Πληο.: Γεώογιξπ Νικξλάξσ 

Σηλ.:  28210 - 22309 

Ηλεκς.Σαυ.: gnikolaou@chaniahospital.gr 

 
 
 

       Φαμιά,   15 – 04 – 2021 
                          Αο. Ποχς.      7955 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αοιθμ.     7Π / 2021  

ΑΝΟΙΚΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Για ςημ «Ποξμήθεια Τλικώμ Aιμξδσμαμικξύ ςμήμαςξπ με ρσμξδό ενξπλιρμό» CPV 33111200-3, με 

κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ για ςημ ξμάδα Α ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ 

βάρει ςιμήπ, για ςιπ ξμάδεπ Β και Γ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 

βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, ρσμξλικήπ ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ 62.496,00 εσοώ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ Αμξικςϊπ Ρσμξπςικϊπ Διαγχμιρμϊπ με γοαπςέπ ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ 

ΙΠΘΖΠΘΞ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ 

Για ςημ ξμάδα Α η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ 

βάρει ςιμήπ  

Για ςιπ ξμάδεπ Β και Γ η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά 

βάρει βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ 

ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ 06-05-2021 ημέοα Πέμπςη και ώοα 11:00 πμ 

ΞΟΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ 
Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ 

(Κχδικόπ ΝUTS: GR434) 

ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΔΑΟΑΜΖ ΛΔ 

ΤΟΑ 
62.496,00 εσοώ  

ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΔΑΟΑΜΖ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 
50.400,00 εσοώ 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΔΘΔOYΡ 
«Ποξμήθεια Τλικώμ Aιμξδσμαμικξύ ςμήμαςξπ με ρσμξδό ενξπλιρμό» CPV 

33111200-3 για έμα έςξπ. 

mailto:gnikolaou@chaniahospital.gr
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(Ωπ παοακάςχ πίμακαπ και Παοάοςημα Σ΄ ςχμ Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ) 

ΤΞΠΔΑΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ - 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 
Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ Μ.Ο.Δ.Δ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΘΑΔΘΙΣΞΣ 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑΡ ΑΠΥΖΡ 

(ρςημ ξπξία σπάουει πλήοηπ, 

άμερη και δχοεάμ ποϊρβαρη 

ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ) 

www.chaniahospital.gr 

ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΓΘΑ ΖΜ ΞΟΞΘΑ 

ΟΠΞΞΠΘΕΞΜΑΘ Α ΣΟΞ 

ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΔΘΔΖ 

Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ 

ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ ΟΞΣ ΒΑΠΣΜΔΘ 

ξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2021 ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ 

Υαμίχμ – ΚΑΔ: 1311 

 

ΛΞΜΑΔΑ ΛΔΠΖΡΖΡ Ωπ παοακάςχ πίμακαπ και Παοάοςημα Σ΄ ςχμ Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ 

ΔΔΘΓΛΑ ΟΦΙ ΔΔΝ ΑΠΑΣΔΙΣΑΙ ΔΔΙΓΜΑ 

ΟΞΡΞΖΑ Ωπ παοακάςχ πίμακαπ και Παοάοςημα Σ΄ ςχμ Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ 

ΔΟΘΚΞΓΖ ΛΖΛΑΩΜ  

Ποξρτξοά σπξβάλλεςαι για όλεπ ςιπ ξμάδεπ ή για κάθε ξμάδα νευχοιρςά ή 

για επιλξγή ξμάδχμ για ςξ ρύμξλξ ςχμ ειδώμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ 

εκάρςξςε ξμάδα  

ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ Ο υοόμξπ διάοκειαπ ςηπ ύμβαρηπ ξοίζεςαι ρε έμα έςξπ 

ΘΡΥΣΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
Δκαςϊμ ξγδϊμςα  (180) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ 

επξμέμη ςηπ ημέοαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

ΞΟΞΡ ΟΑΠΞΥΖΡ ΣΟΖΠΔΡΘΑΡ 
Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ 

(Κχδικόπ ΝUTS: GR434) 

ΙΠΑΖΡΔΘΡ ΔΟΘ ΖΡ ΘΛΖΡ ΩΜ 

ΔΘΔΩΜ 
Ξι ςιμέπ σπϊκειμςαι ρςιπ σπέο ςξσ Δημξρίξσ και ςοίςχμ μϊμιμεπ κοαςήρειπ 

ΤΞΠΞΡ ΔΘΡΞΔΖΛΑΞΡ 

 

Ιαςά ςημ πληοχμή παοακοαςείςαι τϊοξπ ειρξδήμαςξπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 

24 ςξσ Μ. 2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Αμςικείμεμξ ςηπ διακήοσνηπ είμαι η «Ποξμήθεια Τλικώμ Aιμξδσμαμικξύ ςμήμαςξπ με ρσμξδό 

ενξπλιρμό» CPV 33111200-3 για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκώμ ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Φαμίχμ για έμα 

έςξπ.  

  Κοιςήοιξ Ανιξλόγηρηπ είμαι:  

για ςημ ξμάδα Α ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ βάρει ςιμήπ,  
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για ςιπ ξμάδεπ Β και Γ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει βέλςιρςηπ ρυέρηπ 

πξιϊςηςαπ – ςιμήπ 

 

   

Σξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Φαμίχμ „‟Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ„‟ έυξμςαπ σπόφη: 

 

1.Σιπ διαςάνειπ όπχπ ασςέπ ιρυύξσμ: 

 

1.1 ξ Μ. 2286/95 «Οοξμήθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ θεμάςχμ» (ΤΔΙ Α΄ 19/1-2-1995). 

1.2 ξμ Μ.3329/2005 «Δθμικϊ Ρϋρςημα Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και λξιπέπ διαςάνειπ» και ςξ Μ.3527/9-2-07 

«Ιϋοχρη ρσμβάρεχμ σπέο μξμικόμ ποξρόπχμ επξπςεσϊμεμχμ απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ 

Αλληλεγγϋηπ και λξιπέπ διαςάνειπ» ϊπχπ αμαποξραομϊρςηκε με ςξμ 3527/07 ς.Α’  

1.3 ξ Μ. 3580/2007 «Οοξμήθειεπ Τξοέχμ επξπςεσϊμεμχμ απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και 

άλλεπ διαςάνειπ» (Τ.Δ.Ι. Α΄ 134/18-6-2007) 

1.4 ξ Μ. 2955/2001 «Οοξμήθειεπ Μξρξκξμείχμ και λξιπόμ μξμάδχμ σγείαπ ςχμ Οε.Ρ.Σ. και άλλεπ διαςάνειπ» (Τ.Δ.Ι. 

Α΄ 256/2-11-2001). 

1.5 Tημ με αο. 35130/739 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ (ΤΔΙ 1291/11.08.2010 ς. Β’) πεοί αϋνηρηπ ςχμ 

υοημαςικόμ πξρόμ ςξσ Μ. 2362/95 πεοί αϋνηρηπ ςχμ υοημαςικόμ πξρόμ ςξσ Μ. 2362/95, άοθοξ 83, παο. 1   

1.6 ξ Ο.Δ. 80/5-8-2016 «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ» 

1.7 ξσ Μ. 3918/2011 (ΤΔΙ 31/Α/1-3-2011) «Διαοθοχςικέπ αλλαγέπ ρςξ ρϋρςημα σγείαπ και άλλεπ διαςάνειπ». 

1.8 ςξσ Μ.4472 2017 (ΤΔΙ 74/Α/19-5-2017) πεοί ίδοσρηπ ςηπ Δ.Ι.Α.Ο.Σ για ςημ κεμςοικξπξίηρη ποξμηθειόμ ςχμ 

επξπςεσξμέμχμ απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ τξοέχμ ϊπχπ ασςϊπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει 

1.9 Μ.4412/2016 (ΤΔΙ Α' 147/8-8-2016) Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ 

Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) ϊπχπ ιρυϋει με ςιπ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ. 

1.10 Μ.4782/2021  ΤΔΙ 36/Α/9-3-2021 Δκρσγυοξμιρμϊπ, απλξπξίηρη και αμαμϊοτχρη ςξσ οσθμιρςικξϋ πλαιρίξσ 

ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, ειδικϊςεοεπ οσθμίρειπ ποξμηθειόμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ άμσμαπ και ςηπ αρτάλειαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ για ςημ αμάπςσνη, ςιπ σπξδξμέπ και ςημ σγεία 

 

 

2. Σιπ Απξτάρειπ 

 

2.1 ξσ σπ’ αοιθμ. ποχς. 4747/20-09-2016 έγγοατξ ςηπ Δπιςοξπήπ Οοξμηθειόμ Σγείαπ  αματξοικά με Οοξμήθειεπ απϊ 

ςξσπ τξοείπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.3580/2007 κας’ εταομξγή ςξσ Μ.4412/2016- κας’ εναίοερη 

ποξρτσγή ρςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ. 

2.2 ξσ σπ’ αοιθμ. ποχς. 4963/05-10-2016 έγγοατξ ςηπ Δπιςοξπήπ Οοξμηθειόμ Σγείαπ αματξοικά με Οοξμήθειεπ απϊ 

ςξσπ τξοείπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.3580/2007 – Ιαθξοιρμϊπ ΙΑΑ. 

2.3 Η  υπ’ αρ. 34/Πρκ 05/15-02-2021(ΑΔΑ: 9ΛΟΜ46907-ΖΒΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τημ 

έγκριση τωμ τεχμικώμ προδιαγραφώμ και της διεμέργειας διαγωμιστικής διαδικασίας. 

2.4 ξ σπ’ αοιθμ. ποχς 5906/22-03-2021 ποχςξγεμέπ αίςημα (ΑΔΑΛ:21REQ008428253 2021-04-08).    

2.5  η με αοιθμ. 775 / 10-04-2021 Απϊταρη Δέρμεσρηπ (ΑΔΑ: 68Ρ546907-ΠΡΔ και ΑΔΑΛ: 21REQ008442575 2021-04-

10). 

2.6 Tημ σπ’ αοιθ. 7927/15-04-2021 Οεοίληφη Διακήοσνηπ (AΔΑ: 623446907-Μ9) 

2.7 ιπ Σπηοεριακέπ Αμάγκεπ 
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Δημϊριξ Αμξικςϊ Ρσμξπςικϊ Διαγχμιρμϊ, με γοαπςέπ ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ, με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ 

ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ βάρει ςιμήπ για ςημ «Ποξμήθεια Τλικώμ 

Aιμξδσμαμικξύ ςμήμαςξπ με ρσμξδό ενξπλιρμό» CPV 33111200-3 για έμα έςξπ ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ (χπ Οαοάοςημα Ρ΄ ςηπ παοξϋρηπ), ρσμξλικήπ ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ 62.496,00 

εσοώ ρσμπ/μξσ ΥΠΑ, ρε βάοξπ ςξσ ΚΑΔ 1311 ςξσ ςακςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 2021 ςξσ Γεμικξϋ 

Μξρξκξμείξσ Υαμίχμ. 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ 

(Γοατείξ Οοχςξκϊλλξσ) 

05-05-2021 ημέοα 

Σεςάοςη και ώοα 

14:00 μμ 

Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Υαμίχμ 

(Γοατείξ Οοξμηθειόμ) 

06-05-2021 ημέοα 

Πέμπςη και ώοα 

11:00 πμ 

 

Ποξρτξοέπ θα καςαςίθεμςαι μέυοι ςημ 05-05-2021 ημέοα Σεςάοςη και ώοα 14:00 μμ ρςξ γοατείξ 

ποχςξκόλλξσ ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Φαμίχμ. 

(Σσυόμ ποξρτξοέπ πξσ θα καςαςεθξύμ μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και ώοα, θα είμαι εκποόθερμεπ 

και θα επιρςοατξύμ)  

Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι Δημϊρια απϊ επιςοξπή, η ξπξία έυει ξοιρςεί για ςξ ρκξπϊ ασςϊ. 

 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΦΟΤΝ:  

Ρϋμτχμα με ςξ αο. 25 ςξσ Μ. 4412/20156, σπξφήτιξι ή ποξρτέοξμςεπ ( τσρικά και μξμικά ποϊρχπα) και, 

ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ, ςα μέλη ασςόμ μπξοξϋμ μα είμαι τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα εγκαςερςημέμα ρε:  

α) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ,  

β) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 

γ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη δημϊρια 

ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ 

Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και 

δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ' ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ ρσμάφει 

διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 

 

Ξι εμόρειπ και ξι κξιμξποανίεπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα λαμβάμξσμ ξοιρμέμη μξμική μξοτή ποξκειμέμξσ μα 

σπξβάλξσμ ςημ ποξρτξοά. Ζ επιλεγείρα έμχρη ή κξιμξποανία σπξυοεξϋςαι μα ποάνει  ςξϋςξ εάμ 

καςακσοχθεί ρε ασςή η ρϋμβαρη ετ ϊρξμ η λήφη ξοιρμέμηπ μξμικήπ μξοτήπ είμαι αμαγκαία για ςημ 

ικαμξπξιηςική εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 
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3.-Καςά ςα λξιπά ξ διαγχμιρμόπ θα γίμει ρύμτχμα με ςα ςμήμαςα πξσ επιρσμάπςξμςαι ρςημ παοξύρα και 

απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ασςήπ 

3.1 ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ – ΡΣΜΞΟΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α΄ 

3.2  ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΞΘ ΓΔΜΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΑΜΞΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β΄ 

3.3 ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ     ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ΄ 

3.4  ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ      ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄ 

3.5 ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ   ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄ 

3.6 ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ                ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ΄ 

3.7 ΤΣΚΚΞ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ                                                        ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ε΄ 

3.8 ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ                                ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ζ΄ 

3.9 ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ      ΟΑΠΑΠΖΛΑ Η΄  

 

4- Δτ‟ όρξμ απαιςείςαι καςάθερη δειγμάςχμ ιρυύξσμ ςα αματεοόμεμα ρςξ άοθοξ 214 ςξσ Ν. 4412/2016. 

5- Δτ όρξμ από ςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ ποξρτέοξμςεπ ζηςηθξύμ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ, 

ρυεςικέπ με ςα έγγοατα ςξσ διαγχμιρμξύ, ασςέπ παοέυξμςαι χπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 121 ςξσ 

Ν.4412/2016.  

6- Σσυόμ διεσκοιμήρειπ ρυεςικά με ςξσπ όοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ παοέυξμςαι από ςημ Τπηοερία.  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΔΑ 
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           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

1.1 - Οι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ή απξρςέλλξμςαι από ςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ ρύμτχμα με ςα 

αματεοόμεμα  ρςξμ Ν.4412/2016 ρςημ Δλλημική γλώρρα μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ρε ΔΤΟ 

αμςίγοατα. 

1.2.1 Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι εκαςϊμ ξγδϊμςα  (180) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, 

ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ημέοαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

1.2.2. Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη. 

1.2.3. Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ποιμ ςη λήνη ςηπ, κας΄ αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ 

ςη διακήοσνη. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 

απξςελέρμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ σπξυοεχςικά μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ εάμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά 

πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα ϊςι η ρσμέυιρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα επιλένξσμ, είςε μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ετϊρξμ 

ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ αμχςάςξσ ξοίξσ, παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ 

ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ.   

1.3- ςξ τάκελξ κάθε ποξρτξοάπ ποέπει μα αμαγοάτξμςαι εσκοιμώπ: 

1.3.1 - Ζ λένη  ΟΠΞΡΤΞΠΑ. 

1.3.2 - Ξ πλήοηπ ςίςλξπ ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ (Αμαθέςξσραπ Αουήπ) πξσ διεμεογεί ςημ ποξμήθεια. 

1.3.3-Ξ αοιθμϊπ  ςηπ διακήοσνηπ. 

1.3.4-Ζ καςαληκςική ημεοξμημία (ημεοξμημία λήνηπ) ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

1.3.5-α ρςξιυεία ςξσ απξρςξλέα (ξικξμξμικξϋ τξοέα) 

 

1.4- Μέρα ρςξ τάκελξ ςηπ ποξρτξοάπ ςξπξθεςξύμςαι όλα ςα ρυεςικά με ςημ ποξρτξοά ρςξιυεία 

και ειδικόςεοα ςα ενήπ: 

1.4.1- Ρε νευχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ» μέρα ρςξμ 

κσοίχπ τάκελξ ςξπξθεςξϋμςαι ϊλα ςα ζηςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά. 

1.4.2.- ΣΑ ΣΔΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ςηπ ποξρτξοάπ ςξπξθεςξύμςαι ρε νευχοιρςό ρτοαγιρμέμξ τάκελξ 

μέρα ρςξμ κσοίχπ τάκελξ, με ςημ έμδεινη «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». Δπιρημαίμεςαι όςι όλα ςα τύλλα 

ςχμ παοαπάμχ εγγοάτχμ ρςξιυείχμ ςηπ ποξρτξοάπ, πλημ ςηπ ξικξμξμικήπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

ςχμ εμπξοικώμ τσλλαδίχμ (PROSPECTUS τχςξγοατιώμ, ςευμικώμ τσλλαδίχμ  κ.λ.π.), θα τέοξσμ 

ρσμευή αοίθμηρη από ςξ ποώςξ μέυοι ςξ ςελεσςαίξ.  
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   Ρε τάκελξ με ςη έμδεινη «ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» ςξπξθεςξϋμςαι :  

1. Σα ςευμικά ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ρε ΔΤΟ αμςίγοατα.  

 

1.4.3.-ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ επί πξιμή απξοοίφεχπ ςξπξθεςξύμςαι ρε νευχοιρςό ρτοαγιρμέμξ 

τάκελξ ειπ διπλξύμ, επίρηπ μέρα ρςξμ κσοίχπ τάκελξ, με ςημ έμδεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ». 

 

Απαοαίςηςα ρςξ τάκελξ ςηπ ςευμικήπ και ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ η ποξρκόμιρη μέρξσ 

απξθήκεσρηπ Η/Τ (CD – USB) ςηπ ποξρτξοάπ ρε ποξγοάμμαςα Microsoft WORD. 

 

 

Δπιρημαίμξσμε ςημ ποξρξυή ραπ ρςα ακόλξσθα : 

1.4.4- Οι τάκελξι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΦΗ, ΣΔΦΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ποξρτξοάπ θα 

τέοξσμ και ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ. 

1.4.5. –Ρε πεοίπςχρη πξσ ςα ΔΥΜΘΙΑ ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ δεμ είμαι δσμαςϊμ, λϊγχ ςξσ μεγάλξσ 

ϊγκξσ, μα ςξπξθεςηθξϋμ ρςξμ κσοίχπ τάκελξ, ςϊςε ασςά ρσρκεσάζξμςαι ιδιαίςεοα και ακξλξσθξϋμ ςξμ 

κσοίχπ τάκελξ με ςημ έμδεινη «ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ» και ςιπ λξιπέπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ 

1.4.6.-Ρε πεοίπςχρη ρσμσπξβξλήπ με ςημ ποξρτξοά ρςξιυείχμ και πληοξτξοιόμ εμπιρςεσςικξϋ 

υαοακςήοα η γμχρςξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ ρςξσπ ρσμδιαγχμιζϊμεμξσπ θα έθιγε ςα έμμξμα ρσμτέοξμςά 

ςξσπ, ςϊςε ξ ποξρτέοχμ ξτείλει μα ρημειόμει επ' ασςόμ ςημ έμδεινη « πληοξτξοίεπ εμπιρςεσςικξϋ 

υαοακςήοα». Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη θα δϋμαςαι μα λαμβάμξσμ γμόρη ασςόμ ςχμ πληοξτξοιόμ ξι 

ρσμδιαγχμιζϊμεμξι. Ζ έμμξια ςηπ πληοξτξοίαπ εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα ατξοά μϊμξμ ςημ ποξρςαρία ςξσ 

απξοοήςξσ πξσ καλϋπςει ςευμικά ή Δμπξοικά ζηςήμαςα ςηπ επιυείοηρηπ ςξσ εμδιατεοξμέμξσ. 

1.4.7. Ξι ποξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ νέρμαςα, ρβηρίμαςα, ποξρθήκεπ, διξοθώρειπ. Δάμ σπάουει ρςημ 

ποξρτξοά ξπξιαδήπξςε ποξρθήκη ή διϊοθχρη, ασςή ποέπει μα είμαι καθαοξγοαμμέμη και μξμξγοαμμέμη 

απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, ςξ δε αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξμ 

έλεγυξ, μξμξγοάτει και ρτοαγίζει ςημ ςσυϊμ διϊοθχρη ή ποξρθήκη. Ζ ποξρτξοά απξοοίπςεςαι, ϊςαμ 

σπάουξσμ ρε ασςήμ διξοθόρειπ πξσ ςημ καθιρςξϋμ αρατή, καςά ςημ κοίρη ςξσ ξογάμξσ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ. 

1.4.8. Ξ ποξρτέοχμ, ετϊρξμ δεμ έυει αρκήρει, εμποξθέρμχπ ςημ έμρςαρη ςξσ άοθοξσ 127, ςξσ Μ. 

4412/2016  καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ή έυει απξοοιτθεί η αμχςέοχ έμρςαρη, θεχοείςαι ϊςι 

απξδέυεςαι πλήοχπ και αμεπιτσλάκςχπ ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ ή ποϊρκληρηπ και δεμ δϋμαςαι, 

με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή με ξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, μα απξκοξϋρει , εσθέχπ ή εμμέρχπ ςξσπ αμχςέοχ 

ϊοξσπ. 

Ζ άρκηρη εμρςάρεχπ καςά ςηπ διακήοσνηπ δεμ κχλϋει ςη ρσμμεςξυή ρςξμ Διαγχμιρμϊ.  

Λεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ, επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ ξι διαγχμιζϊμεμξι 

παοέυξσμ διεσκοιμήρειπ μϊμξ ϊςαμ ασςέπ ζηςξϋμςαι απϊ αομϊδιξ ϊογαμξ είςε καςά ςημ εμόπιξμ ςξσ 

διαδικαρία, είςε καςϊπιμ εγγοάτξσ ςηπ Σπηοερίαπ, μεςά ςημ ρυεςική γμχμξδϊςηρη ςξσ ξογάμξσ. Απϊ ςιπ 

διεσκοιμήρειπ, ξι ξπξίεπ παοέυξμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, λαμβάμξμςαι σπϊφη μϊμξ εκείμεπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςα ρημεία για ςα ξπξία σπξβλήθηκε ρυεςικϊ αίςημα απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ.   
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1.4.9. α έγγοατα πξσ απαιςξϋμςαι για ςη διεμέογεια ςχμ διαγχμιρμόμ και ςη ρσμμεςξυή ρε ασςξϋπ, 

ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα.  

1.4.10. Δάμ απϊ ςη διακήοσνη ή ςημ ποϊρκληρη ποξβλέπεςαι ϊςι μαζί με ςημ ποξρτξοά ποέπει μα 

καςαςεθξϋμ και δείγμαςα ςξσ σλικξϋ, ασςά καςαςίθεμςαι ποιμ απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ ρςημ Σπηοερία, η δε 

ρυεςική απϊδεινη σπξβάλλεςαι μαζί με ςημ ποξρτξοά. 

1.4.11. Οι ποξρτξοέπ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι ρςημ Τπηοερία με ξπξιξδήπξςε ςοόπξ και 

παοαλαμβάμξμςαι με απόδεινη, με ςημ απαοαίςηςη, όμχπ ποξϋπόθερη όςι ασςέπ θα πεοιέυξμςαι ρςημ 

Τπηοερία μέυοι ςημ ποξηγξύμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ Διαγχμιρμξύ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ 

ασςέπ, ϊςαμ απαιςείςαι καςάθερη δείγμαςξπ, επιςοέπεςαι η απξρςξλή ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

παοαπάμχ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊμχπ ϊςι ςξϋςξ θα πεοιέλθει ρςημ Σπηοερία μέυοι ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ απϊ 

ςημ επϊμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςξ δε απξδεικςικϊ απξρςξλήπ θα πεοιέυεςαι 

απαοαίςηςα ρςξ τάκελξ ποξρτξοάπ με ςα ςευμικά ρςξιυεία. 

1.4.12. Ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ή ξι ςαυσδοξμικά απξρςελλϊμεμεπ ποξρτξοέπ 

δεμ ςηοξϋμ ςα ξοιζϊμεμα απϊ ςιπ διαςάνειπ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ παοαγοάτχμ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, δεμ 

λαμβάμξμςαι σπϊφη. 

1.4.13. Οοξρτξοέπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ Σπηοερία με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ, ποιμ ςημ διεμέογεια ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ, δεμ απξρτοαγίζξμςαι αλλά παοαδίδξμςαι ρςα αομϊδια ϊογαμα απξρτοάγιρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ πξσ παοαλαμβάμξσμ ςιπ ποξρτξοέπ, ποξ ςηπ εκπμξήπ ςηπ ποξθερμίαπ πξσ καθξοίζεςαι απϊ ςη 

διακήοσνη ή ςημ ποϊρκληρη, ποξκειμέμξσ μα απξρτοαγιρςξϋμ μαζί με ςιπ άλλεπ πξσ καςαςέθηκαμ με ςημ 

ποξαματεοξμέμη διαδικαρία. Δπίρηπ, επιρςοέτξμςαι υχοίπ μα απξρτοαγιρςξύμ και ξι ποξρτξοέπ πξσ 

σπξβάλλξμςαι ή πεοιέυξμςαι ρςημ Τπηοερία, με ξπξιξδήπξςε ςοόπξ, εκποόθερμα. 

1.4.14. Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ και Απξρτοάγιρηπ ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ παοαλαβήπ & 

απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ διακήοσνη. 

1.4.15. Ζ παοαλαβή & απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι δημϊρια απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ  & 

Απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ρε μια ρσμεδοία ( απξρτοάγιρη δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςχμ ςευμικόμ 

και ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ.) 

1.4.16. Ξι δικαιξϋμεμξι παοεσοίρκξμςαι ρςη διαδικαρία απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, λαμβάμξσμ 

γμόρη ςχμ ρσμμεςαρυϊμςχμ ρςξ διαγχμιρμϊ, καθόπ επίρηπ και ςχμ ςιμόμ πξσ ποξρτέοθηκαμ. 

1.5.  Ζ Απξρτοάγιρη γίμεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 117 ςξσ Μ.4412/2016. 

1.6. Ξι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, για ϊρεπ ποξρτξοέπ δεμ κοίθηκαμ καςά ςημ ανιξλϊγηρη 

ςχμ ςευμικόμ και λξιπόμ ρςξιυείχμ απξδεκςέπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι αλλά επιρςοέτξμςαι μεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (ρςξσπ δικαιξϋυξσπ).   
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1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ :  

Οι ρσμμεςέυξμςεπ, ξτείλξσμ μα καςαθέρξσμ, σπξυοεχςικά μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ρςξ τάκελξ ςχμ 

δικαιξλξγηςικώμ ρσμμεςξυήπ εγκαίοχπ και ποξρηκόμςχπ, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ςα ακόλξσθα καςά 

πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά όπχπ ασςά πεοιγοάτξμςαι ρςημ παο. 2, αο. 79, ςξσ Ν. 4412/2016 και ςξ ΥΔΚ 

3698 Β'/ 16-11-2016 Έγκοιρη “Σσπξπξιημέμξσ Δμςύπξσ Τπεύθσμηπ Δήλχρηπ” (ΣΔΤΔ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 

4 ςξσ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικαρίεπ ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ 

ξδηγιώμ, ειδικόςεοα: 

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  

 

Α) Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄ 75), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, 

ϊπξσ μα δηλόμεςαι ϊςι:  

1. Απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ.  

2. Ζ ποξρτξοά ρσμςάυθηκε ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ, ςχμ ξπξίχμ ξι     

ποξρτέοξμςεπ έλαβαμ πλήοη και αμεπιτϋλακςη γμόρη.  

3. α ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά είμαι αληθή και ακοιβή.  

4. Οαοαιςείςαι απϊ κάθε δικαίχμα απξζημίχρήπ ςξσ ρυεςικά με ξπξιαδήπξςε απϊταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ για αμαβξλή ή ακϋοχρη – μαςαίχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

5. Ρσμμεςέυει ρε μια μϊμξ ποξρτξοά ρςξ πλαίριξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ 

6.Μα δηλόμεςαι ϊςι αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη για ςημ -υχοίπ καθσρςέοηρη- ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Μ,. 4412/2016, πξσ απαιςξϋμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ 

καςακϋοχρηπ, ϊπχπ αματέοξμςαι αμαλσςικά ρςξ άοθοξ 1.8 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ 

(δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ) και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 

103 ςξσ Μ.4412/2016. 

7. Λη παοάβαρη ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ Μϊμξπ 4488/2017 (ΤΔΙ Α' 137/13 -09-2017) 

 

Β) Δτϊρξμ ξι ποξμηθεσςέπ ρσμμεςέυξσμ ρςξσπ διαγχμιρμξϋπ με αμςιποϊρχπϊ ςξσπ, σπξβάλλξσμ 

μαζί με ςημ  ποξρτξοά παοαρςαςικϊ εκποξρόπηρηπ. 

Ρημειόμεςαι ϊςι ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3 ςξσ Μ. 4250/26-03-2014 ( ΤΔΙ 74/Α/26-03-2014) 

η αμχςέοχ σπεϋθσμη δήλχρη τέοει ημεοξμημία εμςϊπ ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιάμςα ημεοξλξγιακόμ 

ημεοόμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ και δεμ απαιςείςαι 

βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ αομϊδια διξικηςική αουή ή ςα ΙΔΟ, ακϊμα και αμ 

άλλχπ ξοίζεςαι ρςημ εκάρςξςε ποξκήοσνη.  
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (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 ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ+ 

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

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

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Γεϊργιοσ Νικολάου] 

- Τθλζφωνο: *2821022309] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *gnikolaou@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): 

«Ποξμήθεια Τλικώμ Aιμξδσμαμικξύ ςμήμαςξπ με ρσμξδό ενξπλιρμό» CPV 33111200-3 για έμα 

έςξπ  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [21REQ008428253 2021-04-08 Πρωτογενζσ αίτθμα+ 

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

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι :  

[ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 7Π/2021 ] 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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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 (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ 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:  
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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: 

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:  

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 
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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  

(Η 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): 

*……+*……+*……+*……+ 
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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) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; 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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

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):  

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:  

*...................…+ 

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 

*+ Ναι *+ Πχι 
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που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 
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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):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 

που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 

αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

*…................................…+ 
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διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 

περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε 

ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 

φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ 

που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 

τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 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: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 

ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφ

ι 

ποςά θμερομθν

ίεσ 

παραλιπτε

σ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι 

τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ 

υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 

*……+ 
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διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 

τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχων όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 

τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 

ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 

τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 

του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία 

ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 

*……+ 
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τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

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 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι 

τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει 

προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 

περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 

διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά 

(ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 

προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου 

και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 

για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 

με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 

κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ 

διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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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 : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 

πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: α. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν το ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ 

ΔΗΛΩΗ (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 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (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. 

  

http://www.hsppa.gr/
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1.8. Δικαιξλξγηςικά καςακύοχρηπ  

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ (ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ) ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη εμςϊπ 

ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ξτείλει μα σπξβάλει 

ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ςα ενήπ έγγοατα δικαιξλξγηςικά ρε δύξ (2) αμςίγοατα, ςα ξπξία 

απξρτοαγίζξμςαι και ελέγυξμςαι καςά ςημ διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςξ άοθοξ 103 ςξσ Μ.4412/2016: 

α) Όρξμ ατξοά ςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ73, Απϊρπαρμα ςξσ ρυεςικξϋ μηςοόξσ, ϊπχπ ςξσ πξιμικξϋ 

μηςοόξσ ή, ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή 

ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ 

άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και ςα ποϊρχπα ςξσ δεϋςεοξσ εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 73, 

β) Όρξμ ατξοά ςημ παοάγοατξ 2 ςξσ άοθοξσ 73, πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ 

ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι είμαι εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ 

ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ 

τξοξλξγικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ. 

γ) Όρξμ ατξοά ςημ παοάγοατξ 4, πεοίπςχρη β' ςξσ άοθοξσ 73, πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ 

αομϊδια αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελεί σπϊ 

πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςελεί σπϊ αμαγκαρςική 

διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή 

έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη 

ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ 

Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η υόοα ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα δεμ εκδίδει ςα έγγοατα ή πιρςξπξιηςικά ή ϊπξσ ςξ 

έγγοατα ή ςξ πιρςξπξιηςικά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ α) – γ)  (ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι 

και ρςιπ παοάγοατξπ 1 και 2 και ρςημ πεοίπςχρη β' ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73), ςα έγγοατα ή ςα 

πιρςξπξιηςικά μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ 

ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή 

διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ -

μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

δ) Για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 1α) και 2 ςξσ άοθοξσ 75, Οιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ 

ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ μηςοόξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α' ςξσ Μ. 4412/2016, με ςξ 

ξπξίξ πιρςξπξιείςαι η εγγοατή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρε ασςϊ. Για ςημ απϊδεινη άρκηρηπ γεχογικξϋ ή 

κςημξςοξτικξϋ επαγγέλμαςξπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ρυεςική βεβαίχρη άρκηρηπ 

επαγγέλμαςξπ, απϊ αομϊδια διξικηςική αουή ή αουή Ξογαμιρμξϋ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ. 

ε) Οιρςξπξιηςικϊ απϊ ςη Διεϋθσμρη Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρσμςξμιρμξϋ ςηπ Δπιθεόοηρηπ Δογαριακόμ 

Ρυέρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςξσμ ξι ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ 

ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ. Έγγοατξ απϊ ςξ αομϊδιξ ςμήμα για ςημ 

πιρςξπξίηρη ςηπ μη παοάβαρη ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ Μϊμξπ 4488/2017 (ΤΔΙ Α' 137/13 -09-2017) 
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άοθοξ39 /παο2, ή Έμξοκη Βεβαίχρη πεοί μη παοάβαρηπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ (ΑΔΑ 

6ΔΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΧ) ή Τπεύθσμη Δήλχρη (Ν. 4605/2019 αοθ.44 παο.46). 

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ απϊ 

ςημ Δπιςοξπή  ςξσ Διαγχμιρμξϋ και ςη διαβίβαρη ςξσ τακέλξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για ς η 

μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ είςε για ςημ κήοσνη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ.  

ςημ πεοίπςχρη Έμχρηπ Οικξμξμικώμ τξοέχμ, όπξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, ςα παοαπάμχ καςά 

πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά σπξβάλλξμςαι για κάθε ξικξμξμικό τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ Έμχρη. 

1.9 Η μη έγκαιοη και ποξρήκξσρα σπξβξλή όλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικώμ ρσμιρςά λόγξ απξκλειρμξύ ςξσ 

ποξμηθεσςή από ςξμ διαγχμιρμό. 

1.10 Δπιρημαίμεςαι όςι: 

1.10.1 Ξ ποξρτέοχμ θα δηλόμει αμαλσςικά ςημ ρσμμϊοτχρη ή απϊκλιρη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ειδόμ ρε 

ρυέρη με ςιπ αμςίρςξιυεπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Διακήοσνηπ, 

1.10.2 Οεοιπςόρειπ ποξρτξοόμ πξσ παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Δ\νηπ δεμ θα 

απξοοίπςξμςαι  σπϊ  ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξι απξκλίρειπ ασςέπ δεμ αματέοξμςαι ρςξσπ απαοάβαςξσπ 

ϊοξσπ και κοίμξμςαι επξσριόδειπ απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή. 

1.10.3. Αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ.  

1.10.4. Διεσκοιμίρειπ πξσ δίμξμςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξπξςεδήπξςε μεςά ςημ λήνη υοϊμξσ καςάθερηπ 

ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 -Διεσκοιμίρειπ δίδξμςαι μϊμξ ϊςαμ ζηςξϋμςαι απϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, είςε εμόπιξμ ςξσ είςε ϋρςεοα απϊ 

έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ μεςά απϊ ρυεςική γμχμξδϊςηρη ςξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ. Ρημειόμεςαι ϊςι, απϊ ςιπ 

διεσκοιμίρειπ πξσ δίδξμςαι ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, λαμβάμξμςαι σπϊφη μϊμξ εκείμεπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςα ρημεία πξσ ζηςήθηκαμ. 

1.10.5 Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, ξϋςχπ όρςε ϊλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ  μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ 

ςχμ αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ:  

α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 

έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι 

για ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ, 

β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ.  

Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ αλλαγόμ.  

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ ποξεςξιμαρία 

καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ.  

1.10.6. Πέοαμ ςηπ κύοιαπ ποξρτξοάπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

1.10.7. Οι Τπξφήτιξι Αμάδξυξι δεμ έυξσμ δικαίχμα μα απξρύοξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ ή μέοξπ ςηπ 

μεςά ςημ καςάθερή ςηπ. ε πεοίπςχρη πξσ η ποξρτξοά ή μέοξπ ςηπ απξρσοθεί, ξ διαγχμιζόμεμξπ 

σπόκειςαι ρε κσοώρειπ και ειδικόςεοα: 

• Έκπςχρη και απώλεια κάθε δικαιώμαςξπ για καςακύοχρη 

• Καςάπςχρη ςηπ εγγύηρηπ ρσμμεςξυήπ (εάμ απαιςείςαι) υχοίπ άλλη διαςύπχρη ή δικαρςική εμέογεια. 
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Απαοαίςηςα ρςξ τάκελξ ςηπ ςευμικήπ και ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ η ποξρκόμιρη μέρξσ 

απξθήκεσρηπ Η/Τ (CD – USB) ςηπ ποξρτξοάπ ρε ποξγοάμμαςα Microsoft WORD. 

 

2- ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΦΟΜΔΝΟΤ 

-Απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ επιυειοήρεχμ (καςαρκεσαρςικόμ ή εμπξοικόμ) πξσ καςά παοάβαρη ςχμ 

Άοθοχμ 138 και 182 ςηπ Διεθμξϋπ Ρϋμβαρηπ Δογαρίαπ απαρυξλξϋμ ή εκμεςαλλεϋξμςαι αμηλίκξσπ κάςχ 

ςχμ 15 εςόμ. 

- Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ 

πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, 

πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα X ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α' ςξσ Μ. 4412/2016. 

 

3- Δ Γ Γ Τ Η  Δ Ι   

3.1 Ξι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ 

Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ 

ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ Δ..Α.Α. - .Ρ.Λ.Δ.Δ.Δ. ή 

μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ 

αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. α αμςίρςξιυα έγγοατα ςχμ εγγσήρεχμ αμ δεμ είμαι διαςσπχμέμα ρςημ 

Δλλημική γλόρρα θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη. 

 

3.2  Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ  

Δγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ρςξ Διαγχμιρμό ΔΔΝ απαιςείςαι για ςξμ παοόμςα Διαγχμιρμό. 

3.3 Δγγσηςική Δπιρςξλή Καλήπ Δκςέλερηπ (ρύμτχμα με ςξ ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.) 

Για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ όοχμ ςηπ ύμβαρηπ, ξι ποξμηθεσςέπ είμαι σπξυοεχμέμξι μα 

καςαθέςξσμ εγγσηςική επιρςξλή πξσ μα καλύπςει ςξ 5% ςηπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ υχοίπ μα 

σπξλξγίζεςαι ξ Υ.Π.Α (24%). 

3.4 Ξι εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ ποέπει μα ποξβλέπξσμ ϊςι ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςξσπ ςξ 

ξτειλϊμεμξ πξρϊ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και θα ποέπει μα είμαι ρϋμτχμεπ 

με ςα ρσμημμέμα σπξδείγμαςα. 

3.5 Ιαςά ςα λξιπά ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ. 4412/2016.                                                                        

4- ΣΙΜΔ 

 

4.1.1 Οι ςιμέπ θα ποέπει μα δίδξμςαι ρε ΔΤΡΩ θα αμαγοάτξμςαι δε ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικώπ. 
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4.1.2. Οι ςιμέπ θα δίδξμςαι χπ ενήπ:  

         Ι. Σιμή με κοαςήρειπ υχοίπ Υ .Π .Α. 

         ΙΙ. Πξρξρςό Υ. Π. Α. επί ςξιπ %, ρςξ ξπξίξ σπάγεςαι ςξ είδξπ ( ε πεοίπςχρη πξσ αματέοεςαι 

ερταλμέμξπ Υ. Π. Α ασςόπ θα διξοθώμεςαι από ςημ Τπηοερία).  

            Η ςιμή με κοαςήρειπ υχοίπ Υ .Π. Α. θα λαμβάμεςαι για ςημ ρύγκοιρη ςχμ ποξρτξοώμ.  

4.2  Οοξρτξοέπ πξσ δεμ δίμξσμ ςιπ ςιμέπ ρε ΔΣΠΩ ή πξσ καθξοίζξσμ ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα θα 

απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

4.3  Ζ αμαγοατή ςηπ ςιμήπ ρε ΔΣΠΩ, μπξοεί μα γίμεςαι με δϋξ ή και πεοιρρϊςεοα δεκαδικά φητία 

(άμεσ ξοίξσ), ετϊρξμ υοηριμξπξιείςαι ρε εμδιάμερξσπ σπξλξγιρμξϋπ. ξ γεμικϊ ρϋμξλξ 

ρςοξγγσλξπξιείςαι ρε δσξ δεκαδικά φητία, ποξπ ςα άμχ εάμ ςo ςοίςξ δεκαδικϊ φητίξ είμαι ίρξ ή 

μεγαλϋςεοξ ςξσ πέμςε και ποξπ ςα κάςχ εάμ είμαι μικοϊςεοξ ςξσ πέμςε. 

 

4.4 Δτόρξμ από ςημ ποξρτξοά δεμ ποξκύπςει με ρατήμεια η ποξρτεοόμεμη ςιμή, η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

4.5. Ποξρτξοέπ πξσ θα θέςξσμ όοξ αμαποξραομξγήπ ςηπ ςιμήπ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

4.6  -Δάμ ρςξ διαγχμιρμϊ ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ είμαι σπεοβξλικά υαμηλέπ θα ενεςάζξμςαι λεπςξμεοόπ 

ξι ποξρτξοέπ ποιμ ςημ έκδξρη απϊταρηπ καςακϋοχρηπ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ θα ζηςηθξϋμ απϊ ςξμ 

ποξρτέοξμςα μα παοαρυεθξϋμ εγγοάτχπ ξι αμαγκαίεπ διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικϊ 

υαοακςήοα ςηπ διαδικαρίαπ, ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι και ρςα αο. 88 -89 ςξσ Μ.4412/2016 . 

4.7 -Ζ Σπηοερία διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξιυεία απαοαίςηςα για ςημ 

ςεκμηοίχρη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ςιμόμ, ξι δε ποξμηθεσςέπ σπξυοεξϋμςαι μα παοέυξσμ ασςά. 

 

5- ΦΡΟΝΟ ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 Ξ υοϊμξπ διάοκειαπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε έμα έςξπ  απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ασςήπ. 

 

6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ  

 1.Ζ ρϋμβαρη ποέπει μα σπξγοατεί μέρα ρε δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ αμακξίμχρη ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ςηπ 

καςακσοχςικήπ απϊταρηπ. 

2. Σπεϋθσμη  για ςημ ξοθή εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Γ.Μ ΥΑΜΘΩΜ ¨Ξ ΑΓ.ΓΔΩΠΓΘΞΡ¨.  

 

7-ΦΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ωπ ποξπ ςξμ ςοϊπξ πληοχμήπ και ςα απαιςξϋμεμα ςα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ 

ιρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ αο. 200 ςξσ Μ. 4412/2016. 

 

8-ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΥΤΓΔ 
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-Δμρςάρειπ - ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι για ςξσπ λϊγξσπ και με ςημ διαδικαρία πξσ  ποξβλέπεςαι απϊ ςξ 

άοθοξ 127 ςξσ Μ. 4412/2016.  

 

9- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Ζ καςακϋοχρη γίμεςαι με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ 

επιςοξπήπ. Ζ αμακξίμχρη ςηπ καςακϋοχρηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ γίμεςαι εγγοάτχπ ποξπ ςξμ επιλεγέμςα απϊ 

ςημ αμαθέςξσρα αουή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 103 - 105 ςξσ Μ. 4412/216. Από ςημ 

αμακξίμχρη ςξσ απξςελέρμαςξπ ςξσ διαγχμιρμξύ ρςξμ Αμάδξυξ, η ύμβαρη θεχοείςαι όςι έυει 

ρσματθεί, ςξ δε έγγοατξ (ύμβαρη) πξσ ακξλξσθεί έυει μόμξμ απξδεικςικό υαοακςήοα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ ΛΔ ΙΠΘΖΠΘΞ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ:  

για ςημ ξμάδα Α ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ βάρει ςιμήπ,  

για ςιπ ξμάδεπ Β και Γ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει βέλςιρςηπ ρυέρηπ 

πξιϊςηςαπ – ςιμήπ βάρει ςχμ κάςχθι πιμάκχμ βαθμξλξγίαπ  

 

Οίμακεπ Βαθμξλξγίαπ 

ΞΛΑΔΑ Β΄ ΡΣΜΔΚΔΡΖΡ 
ΒΑΠΣΖΑΡ  

Τλικα Δμδξρςεταμιαίξσ σπεοηυξσ (IVUS) και μεςοήρεχπ κλαρμαςικήπ 
ετεδοείαπ  οξήπ (FFR 

  

Α) Ξ Ιαθεςήοαπ εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ μα είμαι μηυαμικήπ 
ράοχρηπ και ρσυμϊςηςαπ 40MHz και 60MHZ,για ςημ απεικϊμιρη ςηπ 
ερχςεοικήπ μξοτξλξγίαπ ςχμ ρςεταμιαίχμ αγγείχμ.  
 

15% 

Β) Ξ Ιαθεςήοαπ εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ μα διαθέςει εναιοεςικά 
υαμηλϊ ποξτίλ ποξρπέλαρηπ και μα είμαι ρσμβαςϊπ με ξδηγξϋπ 
καθεςήοεπ αγγειξπλαρςικήπ 5F, ςξ μήκξπ ςξσ καθεςήοα μα είμαι 135cm. 

15% 

Γ) Ρϋρςημα ασςϊμαςηπ απϊρσορηπ ςξσ καθεςήοα εμδξρςεταμιαίξσ 

σπεοήυξσ  
 

10% 

ξ ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ οξήπ. Μα διαθέςει ξπςικϊ 

αιρθηςήοα ςξ μα ειμαι άκοξ 3 εκ. και μα διαθεςει σδοϊτιλη επίρςοχρη. 

15% 

ξ ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ οξήπ μα ευει ρσμξλικϊ 

μήκξπ 185εκ. και ειδικϊ ρόμα μιςιμϊληπ με μικοξεγκξπέπ για 

μεγαλϋςεοη εσελινία.  

15% 

ξ ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ οξήπ μα ευει ςημ 

δϋμαςξςηςα μα υοηριμξπξιηθεί και υχοίπ υοήρη αδεμξρίμηπ ρςημ 

διαρςξλική τάρη. 
 

20% 

Μα είμαι ρςξ ιδιξ ςοξυηλαςξ ξ ρσμξδεσςικξπ ενξπλιρμξπ και για ςξ IVUS 
και για ςξ   FFR 

10% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ  Β΄ 100% 
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ΞΛΑΔΑ Γ΄ ΡΣΜΔΚΔΡΖΡ 
ΒΑΠΣΖΑΡ  

Τλικά εμδξρςεταμιαίξσ αθηοξςόμξσ   

ύομαςα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ 
   Διδικά ξδηγά ρϋομαςα 0.009” για ςημ ποξόθηρη ςηπ 
πεοιρςοετϊμεμηπ ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ ρςξ ρημείξ ςηπ βλάβηπ. Μα 
διαςίθεςαι ρε δϋξ ςϋπξσπ, floppy και extra support. 

25% 

Καθεςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ. 
  Ιαθεςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ για ςη διάμξινη 
επαρβερςχμέμχμ βλαβόμ. Μα ποξρτέοεςαι ρε διαμέςοξσπ απϊ 1.25 
έχπ 2.50mm και μήκξπ καθεςήοα 135cm. 

25% 

Ποξχθηςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ (advancer) 
Οοξχθηςήοαπ για ςημ υοήρη ςξσ καθεςήοα πεοιρςοξτικήπ 
αθηοεκςξμήπ. Μα διαθέςει μξυλϊ καςεϋθσμρηπ ςηπ ειδικήπ 
ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ για ςημ ποξόθηρη ή απϊρσορη ςξσ καθεςήοα ποξπ 
η απϊ ςξ ρημείξ ςηπ βλάβηπ. 

25% 

ύρςημα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ.(ΠΛΗΡΔ ΔΣ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ) 

Ρϋρςημα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ. ξ ρϋρςημα μα πεοιλαμβάμει ποξ 

ρσμδεδεμέμξ ςξμ καθεςήοα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ με ςξμ 

ποξχθηςήοα. Μα διαςίθεςαι ρε διάμεςοξσπ ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ: 1.25 

έχπ 2.50mm και μήκξπ καθεςήοα 135cm. 

25% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ  Γ΄ 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο 
όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   
Κάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο επί ηε 
βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 
βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ. 
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν :  
U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ 
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξόηεξε από 100 βαζκνύο (ήηνη πνπ δελ θαιύπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο) επηθέξνπλ ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο 
πξνζθεξζείζαο ηηκήο  πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο), ζύκθσλα κε ηνλ 
ηύπν πνπ αθνινπζεί.  

Λ = 
Πξνζθεξζείζα ηηκή 

Τειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δϋ 

 

ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΙΣΠΩΡΔΘΡ ΡΔ ΒΑΠΞΡ ΞΣ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 

Δκςϊπ απϊ ςιπ κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξμ Μ. 4412/2016, ξ ποξμηθεσςήπ θα βαοϋμεςαι και για κάθε 

ζημιά πξσ ςσυϊμ θα ποξκϋφει, ρςημ σπηοερία κλπ απϊ ςη μη εκςέλερη ή κακή εκςέλερη ςηπ ρυεςικήπ 

ρϋμβαρηπ.                                                                                                             

 

ΑΝΔΠΙΥΤΛΑΚΣΗ ΑΠΟΔΟΦΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Λε ςημ ρσμμεςξυή ρςξμ διαγχμιρμϊ και υχοίπ άλλη δήλχρη ή ειδική μμεία ρςημ ποξρτξοά απξδεικμϋεςαι η 

αμεπιτϋλακςη απξδξυή ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ΄ 

ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

 

Ξμξμαρία οάπεζαπ  

Ιαςάρςημα     

(Δ/μρη ξδϊπ -αοιθμϊπ Ι fax) Ζμεοξμημία έκδξρηπ ………..ΔΣΠΩ ………………. 

Οοξπ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΦΑΝΙΩΝ 

„‟Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ„‟ 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ   ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ  ΑΠ……..  ΔΣΠΩ……..    

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσόμεθα δια ςηπ παοξϋραπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 

ΔΣΠΩ…………….. (και ξλξγοάτχπ) …….……………..ρςξ ξπξίξ και μϊμξ πεοιξοίζεςαι η σπξυοέχρή μαπ, 

σπέο………. …………………………………..……. ΑΤΛ…………………………………… 

Δ\μρη……………………………………………………         

Οοξπ ……………………………………….……………………..…………………………….    

 

για   ςημ καλή εκςέλερη απϊ ασςήμ ςχμ ϊοχμ ςηπ με αοιθμϊ………. ρϋμβαρηπ, πξσ σπέγοαφε μαζί ραπ για ςημ 

ποξμήθεια ………………( αο.διακ/νηπ …….../…..….) ποξπ κάλσφη αμαγκόμ ςξσ ……….. και ςξ ξπξίξ πξρϊμ 

καλϋπςει ςξ 5% ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ  ποξ Τ.Ο.Α. ανίαπ ……….ΔΣΠΩ ασςήπ . 

 

ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερη ραπ και θα καςαβληθεί με μϊμη ςη δήλχρή ραπ  ξλικά ή μεοικά 

υχοίπ καμία απϊ μέοξπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ μέρα 

ρε ςοειπ (5) ημέοεπ απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη ραπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ, σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

Ζ παοξϋρα εγγϋηρη μαπ ατξοά μϊμξ ςημ παοαπάμχ αιςία και ιρυϋει μέυοι ςημ επιρςοξτή ςηπ ρ’ εμάπ, 

ξπϊςε γίμεςαι ασςξδίκαια άκσοη και δεμ έυει απέμαμςί μαπ καμιά ιρυϋ. 

Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ απλϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημα ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

 

ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ 

 

α ποξρτεοϊμεμα είδη θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ ευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ. 

 

Ποξρτξοά σπξβάλλεςαι για όλεπ ςιπ ξμάδεπ ή για κάθε ξμάδα νευχοιρςά ή για επιλξγή ξμάδχμ για ςξ 

ρύμξλξ ςχμ ειδώμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ εκάρςξςε ξμάδα 

 

ΟΜΑΔΑ Α -  Δμτσςεύριμξπ καςαγοατέαπ καοδιακξύ οσθμόσ (Κοιςήοιξ αμάθερηπ  είμαι η πλέξμ 

ρσμτέοξσρα από ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπ) 
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ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΥΠΑ  

Δμτσςεϋριμξπ καςαγοατέαπ μικοξϋ ϊγκξσ (<=1,5cc) 
με ειδική ρσρκεσή ςξπξθέςηρηπ, υχοίπ υειοξσογική 
επέμβαρη μέαπ ςευμξλξγίαπ αρταλξϋπ διεμέογειαπ 
ξλϊρχμηπ μαγμηςικήπ ςξμξγοατίαπ ρςξ 1.5 και 3.0 
Tesla διάοκειαπ καςαγοατήπ έχπ 3 έςη πξσ μα 
ρσμξδεϋεςαι απϊ ρσρκεσή και ρϋμδερη 
απξμακοσρμέμηπ παοακξλξϋθηρηπ αρθεμξϋπ. 

 4 1880 24.2.19 7.520,00 24 1.804,80 9,324,80 

 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β -  Τλικά εμδξρςεταμιαίξσ σπεοηυξσ (IVUS) και μεςοήρεχπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ  οξήπ (FFR) 

με σμξδό Δνξπλιρμό (Κοιςήοιξ αμάθερηπ  είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα από ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά 

βάρει βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιόςηςαπ – ςιμήπ) 

 

ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΣΔΜ ΣΙΜΗ ΥΠΑ 
ΣΔΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΠΟΟ 
ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

Ιαθεςήοαπ εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ 
μηυαμικήπ ράοχρηπ και ρσυμϊςηςαπ 40MHz 
και 60MHZ,για ςημ απεικϊμιρη ςηπ 
ερχςεοικήπ μξοτξλξγίαπ ςχμ ρςεταμιαίχμ 
αγγείχμ. Μα διαθέςει εναιοεςικά υαμηλϊ 
ποξτίλ ποξρπέλαρηπ και μα είμαι 
ρσμβαςϊπ με ξδηγξϋπ καθεςήοεπ 
αγγειξπλαρςικήπ 5F.  Ξ καθεςηοαπ μα ειμαι 
μηυαμικήπ ράοχρηπ. Λήκξπ καθεςήοα 
135cm. Μα είμαι ρσμβαςϊπ με ςξμ ρσμξδϊ 
ενξπλιρμϊ πξσ θα διαςεθεί. 20 

840,00 
€ 24 16.800,00 € 4.032,00 € 20.832,00 € 
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ύρςημα απόρσορηπ IVUS                                                                                       
Ρϋρςημα ασςϊμαςηπ απϊρσορηπ ςξσ 
καθεςήοα εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ. 
Απαοαίςηςξ ενάοςημα για ςημ ξλξκλήοχρη 
ςξσ εμδξρςεταμιαίξσ σπεοηυξγοατήμαςξπ 
και ςηπ επιμήκξσπ απεικϊμιρηπ ςξσ 
αγγειακξϋ ασλξϋ.      Μα είμαι ρσμβαςϊ με 
ςξμ ρσμξδϊ ενξπλιρμϊ πξσ θα διαςεθεί. 10 

100,00 
€ 24 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 € 

Ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ 
οξήπ. Μα διαθέςει ξπςιικϊ αιρθηςήοα, άκοξ 
3 εκ., σδοϊτιλη επίρςοχρη ,ρσμξλικϊ 
μήκξπ 185εκ. και ειδικϊ ρόμα μιςιμϊληπ με 
μικοξεγκξπέπ για μεγαλϋςεοη εσελινία. Μα 
δϋμαςαι μα υοηριμξπξιηθεί και υχοίπ 
υοήρη αδεμξρίμηπ ρςημ διαρςξλική τάρη.  
Μα είμαι ρσμβαςϊ με ςξμ ρσμξδϊ ενξπλιρμϊ 
πξσ θα διαςεθεί. 40 

525,00 
€ 24 16.800,00 € 4.032,00 € 20.832,00 € 

     
   34.600,00 € 

8.304,00 
€ 42.904,00 € 

       

 
 
 

     
ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΤΝΟΔΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΔΟΣΔΥΑΝΙΑΙΟΤ ΤΠΔΡΗΦΟΤ (IVUS) ΚΑΙ 

ΔΝΔΟΣΔΥΑΝΙΑΙΑ ΜΔΣΡΗΗ ΚΛΑΜΑΣΙΚΗ ΔΥΔΔΡΔΙΑ ΡΟΗ (FFR). 

             1. ξ ποξρτεοϊμεμξ ρϋρςημα μα είμαι ςελεσςαίαπ ςευμξλξγίαπ καςάλληλξ για ςιπ αμςίρςξιυεπ  ποάνειπ 

εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ (IVUS) και FFR ρςα ρςεταμιαία και αιμξτϊοα αγγεία με ή υχοίπ υοήρη αδεμξρίμηπ . 

2. Μα εκςελξϋμςαι και ξι δσξ ςευμικέπ (IVUS & FFR) απϊ ςημ ίδια μξμάδα για μεγαλϋςεοη εσκξλία υοήρηπ.  

3. Μα είμαι τξοηςϊ και ςοξυήλαςξ. 

4. ξ ρϋρςημα μα είμαι ρυεδιαρμέμξ για απεικϊμιρη μέρχ μηυαμικήπ ράοχρηπ ςχμ εμδξασλικόμ αμαςξμιόμ δια μέρξσ 

ρσμβαςόμ καθεςήοχμ για ρςεταμιαία και εμδξκαοδιακή έμδεινη με εϋοξπ ρσυμξςήςχμ εχπ 60MHz. 

5. Ζ ρϋμδερη ςχμ καθεςήοχμ μα επιςσγυάμεςαι μέρχ εμδιάμερηπ μξμάδξπ μεςατξοάπ ακξσρςικξϋ ρήμαςξπ ρςημ 

κεμςοική μξμάδα επενεογαρίαπ. 

6. Ζ απϊρσορη ςξσ καθεςήοα μα  μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί είςε υειοξκίμηςα είςε ασςϊμαςα (με ςη υοήρη ςηπ 

αμαλχρίμξσ ρσρκεσήπ απϊρσορηπ) με ρςαθεοϊ οσθμϊ 0.5 ή 1.0 mm/sec. 

7. Μα διαθέςει ειδικά ρυεδιαρμέμη απεικϊμιρη δια μέρξσ ρσμβαςόμ ρσομάςχμ για ςη μέςοηρη τσριξλξγικόμ 

παοαμέςοχμ ρςα ρςεταμιαία αιμξτϊοα αγγεία με ςημ υοήρη είςε υχοίπ ςημ υοήρη αδεμξρίμηπ αμαλϊγχπ ςημ επιλξγή 

ςξσ υειοιρςή.Ζ μέςοηρη ςηπ πίερηπ μεςατέοεςαι δια μέρξσ ρϋμδερηπ ξπςικήπ ίμαπ ρε επενεογαρςή ϊπξσ και 

ποξρδιξοίζεςαι ςξ Ιλάρμα Δτεδοείαπ Πξήπ (FFR).Μα δίμεςαι η δσμαςϊςηςα επιλξγήπ μέςοηρηπ υχοίπ ςημ υοήρη 

αδεμξρίμηπ.Μα μημ υοειάζεςαι ξ ρσγυοξμιρμϊπ με ςξ καοδιξγοάτημα για ςημ απϊδξρη ςχμ απξςελερμάςχμ. 

8. α απξςελέρμαςα μα απεικξμίζξμςαι ρςημ ςοξυήλαςη κξμρϊλα μέρχ αρϋομαςηπ επικξιμχμίαπ με ςημ κξμρϊλα 

ρϋμδερηπ ςχμ ρσμβαςόμ ρσομάςχμ. 

9. Μα διαθέςει ςη δσμαςϊςηςα απξθήκεσρηπ ςχμ καςαγοατόμ ρςξμ ερχςεοικϊ δίρκξ ςξσ ρσρςημαςξπ και μεςά απϊ 

μεςαςοξπή ρε αουείξ DICOM μα διαθέςει ςη ικαμϊςηςα αμςιγοατήπ ρε ενχςεοικϊ μέρξ απξθήκεσρηπ ϊπχπ CD ή DVD, ρε 

απξρπόμεμξ μέρξ μαζικήπ απξθήκεσρηπ καθόπ επίρηπ και ρε δικςσακϊ διακξμιρςή DICOM. Ζ αμάγμχρη ςχμ 

απξθηκεσμέμχμ εικϊμχμ και δεδξμέμχμ μα μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί ρε ξπξιξδήπξςε ρσμβαςικϊ PC με ςη υοήρη 

ποξγοάμμαςξπ επιρκϊπηρηπ δεδξμέμχμ DICOM υχοίπ επιπλέξμ υοέχρη. 
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10. Ζ διαυείοιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ μα  ποαγμαςξπξιείςαι απϊ έμα εϋυοηρςξ ποϊγοαμμα διεπατήπ υοήρςη (GUI) πξσ 

υαοακςηοίζεςαι απϊ εογξμξμία, απλϊςηςα και ςαυϋςηςα ρςημ εκςέλερη. 

11. Μα δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξ υοήρςη για επιρκϊπηρη και μεςοήρειπ ςϊρξ ρε εγκάοριεπ ςξμέπ ςηπ καςαγοατήπ ςξσ 

αγγείξσ ϊρξ και ρε αμαρϋρςαρη ςξσ επιμήκη άνξμα. 

12. Ξι μεςοήρειπ μα  πεοιλαμβάμξσμ ςιπ διαμέςοξσπ ςξσ ασλξϋ και ςξσ αγγείξσ, ςημ επιτάμεια ςξσ ασλξϋ, ςξ μέρξ 

υιςόμα, ςξ πξρξρςϊ ςηπ ρςέμχρηπ και ςξ μήκξπ ςηπ αθηοχμαςικήπ βλάβηπ . 

13. Ρυεςικά με ςξ λξγιρμικϊ, μα  παοέυξμςαι δχοεάμ αμαβαθμίρειπ ςξσ λξγιρμικξϋ. 

14. ξ ρϋρςημα μα  ρσμξδεϋεςαι απϊ ξδηγίεπ υοήρηπ ςϊρξ ρε έμςσπη ϊρξ και ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρςα Δλλημικά και 

Αγγλικά. 

15. Ζ ρσμςήοηρη ςξσ ρσμξδξϋ ενξπλιρμξϋ καθόπ και ςα αμςαλλακςικά ρε πεοίπςχρη επιρκεσήπ βαοαίμξσμ ςημ εςαιοία 

πξσ παοέυει ςξ ρϋρςημα ρςξ μξρξκξμείξ ετϊρξμ ςηοξϋμςαι ξι καμϊμεπ ξοθήπ λειςξσογιάπ. 

16. Ξι ποξγοαμμαςιρμέμεπ ρσμςηοήρειπ και ξι ρσυμϊςηςα ασςόμ ξοίζξμςαι απϊ ςημ εςαιοία πξσ παοέυει ςξμ ενξπλιρμϊ, 

η εςαιοία ξτείλει μα εμημεοόρει εγγοάτχπ ςξσλάυιρςξμ 15 μέοεπ ποιμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρσμςήοηρηπ. 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ -  Τλικά Δμδξρςεταμιαίξσ αθηοξςόμξσ με σμξδό Δνξπλιρμό (Κοιςήοιξ αμάθερηπ  είμαι η 

πλέξμ ρσμτέοξσρα από ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιόςηςαπ – ςιμήπ) 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΝΔΟΣΔΥΑΝΙΑΙΟΤ ΑΘΗΡΟΣΟΜΟΤ  

Πεοιγοατή Δίδξσπ 
Μξμάδα 

Μέςοηρηπ 

Σιμή 
Παοαςηο 
/ Δκςιμ. 

Σιμή ΥΠΑ 
ΣΔΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΠΟΟ 
ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ύομαςα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ                                                      
Διδικά ξδηγά ρϋομαςα 0.009” για ςημ 
ποξόθηρη ςηπ πεοιρςοετϊμεμηπ 
ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ ρςξ ρημείξ ςηπ 
βλάβηπ.   Μα διαςίθεςαι ρε δϋξ ςϋπξσπ, 
floppy και extra support. 1 180,00 € 24 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

Καθεςήοαπ πεοιρςοξτικήπ 
αθηοεκςξμήπ.                                        
Ιαθεςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ 
για ςη διάμξινη επαρβερςχμέμχμ 
βλαβόμ. Μα ποξρτέοεςαι ρε διαμέςοξσπ 
απϊ 1.25 έχπ 2.50mm και μήκξπ 
καθεςήοα 135cm. 2 500,00 € 24 

1.000,00 
€ 240,00 € 1.240,00 € 

Ποξχθηςήοαπ πεοιρςοξτικήπ 
αθηοεκςξμήπ (advancer)                
Οοξχθηςήοαπ για ςημ υοήρη ςξσ 
καθεςήοα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ. 
Μα διαθέςει μξυλϊ καςεϋθσμρηπ ςηπ 
ειδικήπ ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ για ςημ 
ποξόθηρη ή απϊρσορη ςξσ καθεςήοα 
ποξπ η απϊ ςξ ρημείξ ςηπ βλάβηπ. 1 500,00 € 24 500,00 € 120,00 € 620,00 € 
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ύρςημα πεοιρςοξτικήπ 
αθηοεκςξμήπ.(ΠΛΗΡΔ ΔΣ 
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ)    Ρϋρςημα πεοιρςοξτικήπ 
αθηοεκςξμήπ. ξ ρϋρςημα μα 
πεοιλαμβάμει ποξ ρσμδεδεμέμξ ςξμ 
καθεςήοα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ με 
ςξμ ποξχθηςήοα. Μα διαςίθεςαι ρε 
διάμεςοξσπ ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ: 1.25 
έχπ 2.50mm και μήκξπ καθεςήοα 135cm. 2 

1.200,00 
€ 24 

2.400,00 
€ 576,00 € 2.976,00 € 

        
4.080,00 

€ 979,20 € 5.059,20 € 

 

 

ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΤΝΟΔΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΡΙΣΡΟΥΙΚΗ ΑΘΗΡΔΚΣΟΜΗ. 

1.Ζ ποξρτεοϊμεμη γεμμήςοια παοαγχγήπ κίμηρηπ ςξσ πεοιρςοξτικξϋ αθηοξςξμξσ θα ποέπει μα είμαι 

καςάλληλη για υοήρη με ςα ποξρτεοϊμεμα αμαλόριμα η παοαγχγή κίμηρηπ μα γίμεςαι μέρχ ςοξτξδξρίαπ 

αζόςξσ απϊ τιάλη ή ρςαθεοή παοξυή. 

2. Ρε πεοίπςχρη αρσμβαςϊςηςαπ με ςημ σπξδξυή ςξσ οσθμιρςή πίερηπ ςηπ διαςιθέμεμηπ απϊ ςξ μξρξκξμείξ 

παοξυήπ η αμςικαςάρςαρη ςξσ οσθμιρςή πίερηπ ή ςχμ ςεομαςικόμ ρϋμδερηπ βαοαίμει ςημ ποξρτέοξσρα 

εςαιοία. 

3. Ξ ρσμξδϊπ ενξπλιρμϊπ θα ποέπει μα είμαι διαθέριμξπ εμςϊπ ςοιόμ εογάριμχμ ημεοόμ ρε πεοίπςχρη πξσ 

δεμ παοαμέμει ρςξμ υόοξ ςξσ εογαρςηοίξσ. 

 

 

 

 

Πίμακεπ Βαθμξλξγίαπ 

 

 

ΞΛΑΔΑ Β΄ ΡΣΜΔΚΔΡΖΡ 
ΒΑΠΣΖΑΡ  

Τλικα Δμδξρςεταμιαίξσ σπεοηυξσ (IVUS) και μεςοήρεχπ κλαρμαςικήπ 
ετεδοείαπ  οξήπ (FFR 

  

Α) Ξ Ιαθεςήοαπ εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ μα είμαι μηυαμικήπ 
ράοχρηπ και ρσυμϊςηςαπ 40MHz και 60MHZ,για ςημ απεικϊμιρη ςηπ 
ερχςεοικήπ μξοτξλξγίαπ ςχμ ρςεταμιαίχμ αγγείχμ.  
 

15% 

Β) Ξ Ιαθεςήοαπ εμδξρςεταμιαίξσ σπεοήυξσ μα διαθέςει εναιοεςικά 
υαμηλϊ ποξτίλ ποξρπέλαρηπ και μα είμαι ρσμβαςϊπ με ξδηγξϋπ 
καθεςήοεπ αγγειξπλαρςικήπ 5F, ςξ μήκξπ ςξσ καθεςήοα μα είμαι 135cm. 

15% 

Γ) Ρϋρςημα ασςϊμαςηπ απϊρσορηπ ςξσ καθεςήοα εμδξρςεταμιαίξσ 

σπεοήυξσ  
 

10% 

ξ ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ οξήπ. Μα διαθέςει ξπςικϊ 

αιρθηςήοα ςξ μα ειμαι άκοξ 3 εκ. και μα διαθεςει σδοϊτιλη επίρςοχρη. 

15% 

ξ ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ οξήπ μα ευει ρσμξλικϊ 

μήκξπ 185εκ. και ειδικϊ ρόμα μιςιμϊληπ με μικοξεγκξπέπ για 

μεγαλϋςεοη εσελινία.  

15% 

ξ ρϋομα μέςοηρηπ κλαρμαςικήπ ετεδοείαπ οξήπ μα ευει ςημ 20% 
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δσμαςϊςηςα μα υοηριμξπξιηθεί και υχοίπ υοήρη αδεμξρίμηπ ρςημ 

διαρςξλική τάρη. 
 

Μα είμαι ρςξ ιδιξ ςοξυηλαςξ ξ ρσμξδεσςικξπ ενξπλιρμξπ και για ςξ IVUS 
και για ςξ   FFR 

10% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ  Β΄ 100% 

 

 

ΞΛΑΔΑ Γ΄ ΡΣΜΔΚΔΡΖΡ 
ΒΑΠΣΖΑΡ  

Τλικά εμδξρςεταμιαίξσ αθηοξςόμξσ   

ύομαςα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ 
   Διδικά ξδηγά ρϋομαςα 0.009” για ςημ ποξόθηρη ςηπ 
πεοιρςοετϊμεμηπ ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ ρςξ ρημείξ ςηπ βλάβηπ. Μα 
διαςίθεςαι ρε δϋξ ςϋπξσπ, floppy και extra support. 

25% 

Καθεςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ. 
  Ιαθεςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ για ςη διάμξινη 
επαρβερςχμέμχμ βλαβόμ. Μα ποξρτέοεςαι ρε διαμέςοξσπ απϊ 1.25 
έχπ 2.50mm και μήκξπ καθεςήοα 135cm. 

25% 

Ποξχθηςήοαπ πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ (advancer) 
Οοξχθηςήοαπ για ςημ υοήρη ςξσ καθεςήοα πεοιρςοξτικήπ 
αθηοεκςξμήπ. Μα διαθέςει μξυλϊ καςεϋθσμρηπ ςηπ ειδικήπ 
ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ για ςημ ποξόθηρη ή απϊρσορη ςξσ καθεςήοα ποξπ 
η απϊ ςξ ρημείξ ςηπ βλάβηπ. 

25% 

ύρςημα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ.(ΠΛΗΡΔ ΔΣ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ) 

Ρϋρςημα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ. ξ ρϋρςημα μα πεοιλαμβάμει ποξ 

ρσμδεδεμέμξ ςξμ καθεςήοα πεοιρςοξτικήπ αθηοεκςξμήπ με ςξμ 

ποξχθηςήοα. Μα διαςίθεςαι ρε διάμεςοξσπ ελαίαπ/αθηοξςϊμξσ: 1.25 

έχπ 2.50mm και μήκξπ καθεςήοα 135cm. 

25% 

ΡΣΜΞΚΞ ΞΛΑΔΑΡ  Γ΄ 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο 
όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   
Κάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο επί ηε 
βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 
βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ. 
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν :  
U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ 
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξόηεξε από 100 βαζκνύο (ήηνη πνπ δελ θαιύπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο) επηθέξνπλ ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο 
πξνζθεξζείζαο ηηκήο  πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο), ζύκθσλα κε ηνλ 
ηύπν πνπ αθνινπζεί.  

Λ = 
Πξνζθεξζείζα ηηκή 

Τειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

 

α/α 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

1  
ΝΑΙ 

   

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό 

μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον 

υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν 

καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 

προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ 

(ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα 

περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του 

εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ 

κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι 

του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν 

ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι 

αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι 

υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ 

ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των 

πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ 

των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 
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Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα 

ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ηϋ – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

           

  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

7θ
 Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

«Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

Γραφείο Ρρομθκειϊν  

 73300 Χανίων                                

 

 

«Ποξμήθεια Τλικώμ Aιμξδσμαμικξύ 

ςμήμαςξπ με ρσμξδό ενξπλιρμό» CPV 

33111200-3 

 

 

 

   

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ( ΤΠΗΡΕΙΑ ) 

………………………………………………………………. 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………, με ζδρα ………………................, οδόσ …………………....................., αρικμόσ 

……, τθλζφωνο …………………., fax ………………….... 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ    ΔΑΠΑΝΗ 

Ε ΕΤΡΩ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  

Ε ΣΕΜ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  

24% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

ΟΜΑΔΑ…….. 

1       

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

…………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ 

 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

"7θ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

 

ΤΜΒΑΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ       :   

ΕΙΔΟ                      :  

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΣΙΜΗ    : ………………….  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ   : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‘’ 

 

 

Χανιά, ςιμερα …………………………….. ςτο Τμιμα προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ», οι 

υπογεγραμμζνοι  

α) το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» που εδρεφει ςτα Χανιά με Α.Φ.Μ. 999444662  ΔΟΥ Χανίων, όπωσ 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι κ. ……………………………………. και  

β) ………………………., εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ …………………………, Δ/νςθ: …………………….. Τθλ. …………….., Φ.Α.Ξ. …………… 

με Α.Φ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  καλοφμενθ (ι καλοφμενοσ) παρακάτω ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και,  ςυμφϊνθςαν και 

ςυναποδζχτθκαν τα εξισ : 

 

Με τθν με αρικ. ………../…-..2020 Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου κατακυρϊκθκε θ παροχι υπθρεςιϊν ωσ αυτζσ 

περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν ΑΝΑΔΟΧΟ ………………………… 

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

διενεργικθκε τθν …../…../2020  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Δ/ξθσ  με αρικ. ……./…-….-2020 με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

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

δεφτερο, ΑΝΑΔΟΧΟ τθν παροχι υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ 

Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

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 
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υπζρ Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

το Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΣΙΜΗ 

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

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΙΔΟΤ  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. …………….   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….  

         

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΗ 

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

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Νοςοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΠΟΟΣΙΚΗ-ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και 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 4ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ένα έτος από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΣΗΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

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 των εργαςιϊν επιςκευισ.    

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν  τα όςα  αναφζρονται ςτο άρκρο ςτο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που του ζχουν κατακυρωκεί ςφμφωνα με 

τισ αποφάςεισ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων  και ςφμφωνα με τθν με αρικ. Ρρωτ. ……………ζγγραφθ 

Ρροςφορά του  θ  οποία αποτελεί  αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.                                                   

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
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ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

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 ΧΑΝΙΩΝ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Για όλα  τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τα είδθ που  κα  κατακυρωκοφν 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 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν με αρικμό …………………….   εγγυθτικι 

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

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

απαρζγκλιτθ τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν 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 Χ 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 αποδεικνφεται μόνο ζγγραφα αποκλειόμενου κάκε άλλου μζςου 

απόδειξθσ. 

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

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

ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία πρωτότυπα. 

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                      Για το Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ Για τον Ανάδοχο / Προμθκευτι 

 

O Διοικθτισ 
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