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ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Γεωργίου Δαμάςκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνζσ, τκ 13677 
Ρλθροφορίεσ: Γιϊργοσ Οικονομόπουλοσ 
Τθλζφωνο : 210 24 20 213 
FAX  : 210 24 20215 
EMAIL: info@aemy.gr , 
goikonomopoulos@aemy.gr  
Website: www.aemy.gr 

  Αναρτθτζα ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 

  ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτο website 

 

 

  Ολυμπιακό Χωριό, 25-09-2017 

  Αρ.Πρωτ.: 4939 

 

 
                            
 
 
 

ΡΟΚΘΥΞΘ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για τθν προμικεια Μονάδασ Υπεριχου για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Θιρασ. 

 
με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ  

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Θμερομθνία: 16 Οκτωβρίου 2017 

Θμζρα: Δευτζρα 

Ϊρα: 11:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ, Θζςθ Καρτεράδοσ, 
Φθτά, ΣΚ 84700, ΘΘΡΑ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΕΡΘΧΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33112200-0 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 49.600,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
 

Σεμάχια  

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 

ΧΡΟΝΟ: Εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
ΣΟΠΟ: Γενικό Νοςοκομείο Θιρασ, κζςθ 
Καρτεράδοσ, Φθρά, ΣΚ 84700 Θιρα. 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 

25.09.2017 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ WEBSITE ΤΘΣ ΑΕΜΥ 
Α.Ε. 

25.09.2017 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

025.09.2017 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1.1 Σιε διατάξεισ του Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.2 Σισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ διατάξεων του ΠΔ 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

1.3 Σισ διατάξεισ του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
ςτα άρκρα που ιςχφουν από τθν δθμοςίευςι του ςφμφωνα με το άρκρο201 του ιδίου Νόμου.  
1.4 Σισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ».  
1.5 Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».  
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1.6 Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 
και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
1.7 Σισ διατάξεισ του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) «Πολυκλινικι Ολυμπιακοφ Χωριοφ, 

υνιγοροσ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

1.8 Σισ διατάξεισ του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί» 

όπωσ ιςχφει, 

1.9 Σισ διατάξεισ του Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30-3-1963) «Περί ανωνφμων εταιρειϊν» 

1.10 Σισ διατάξεισ του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μζτρα επιτάχυνςθσ του κυβερνθτικοφ 

ζργου και άλλεσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα το υποκεφάλαιο Ε4 «Λειτουργία Γ.Ν Θιρασ από τθν 

«ΑΕΜΤ ΑΕ» με τροποποίθςθ του κανονιςμοφ εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) τθσ 

Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.» 

1.11 Σθν υπ’ αρικμ. 18(κζμα 7ο)/09-06-2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΕΜΤ Α.Ε. 
περί ζγκριςθσ διενζργειασ του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ  
1.12 Σισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, (ΚΑΕ 12.00.01.80) 
1.14 Σθν αρικμ.πρωτ. 3652/05-07-2017 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
(Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με ΑΔΑ:  66Α5Ο3-ΘΥΗ) 

 

Ρ  Ο Κ Θ  Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό  με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ  προςφορζσ, 

Για τθν προμικεια  Μονάδασ Υπεριχου για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ  
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςθ τιμισ. 
 

1. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΑΣ 
Καρτεράδοσ Θιρασ, 
ΤΚ 84700, 
Γραφείο Ρρωτοκόλλου 
 

 16/10/2017 
Θμζρα Δευτζρα 

Και μζχρι ϊρα 
11:00πμ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΑΣ 
Καρτεράδοσ Θιρασ, 
ΤΚ 84700, 
 

16/10/2017 
Θμζρα Δευτζρα 

Και μζχρι ϊρα 
11:00πμ 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο Γ.Ν.Θιρασ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του οποίου κα διενεργθκεί ο 
διαγωνιςμόσ και κα εγκαταςτακεί ςτθ ςυνζχεια θ Μονάδα Τπεριχου.  
 
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, 
είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ 
ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   
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ΜΕΟΣ  Αϋ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ- ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
 

Αντικείμενο τθσ Προκιρυξθσ αποτελεί θ προμικεια και εγκατάςταςθ μίασ (1) πλιρουσ Μονάδασ 
Τπεριχου για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ. 
 
Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ: ςαράντα εννζα χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (49.600,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (24%).   
  
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο Μζροσ Γϋ τθσ 
προκιρυξθσ.  
 

ΜΕΟΣ  Βϋ 
 
                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Ανακζτουςα Αρχι 
Θ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ (ΑΕΜΤ Α.Ε.) θ οποία προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.  
Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
Οικονομικι Τποδιεφκυνςθ Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ 
Ρροκιρυξθ 
Θ παροφςα Προκιρυξθ που αποτελείται από το: 
Μζροσ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΟΣΘΣΕ  
Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι  
Μζροσ Γ: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ-Περιγραφι τθσ Προμικειασ  
Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Προςφορϊν 
Παράρτθμα Ι: Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορφϊκθκε από τθν 
ανακζτουςα αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ 
Παράρτθμα II: Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Παράρτθμα III: Τπόδειγμα πινάκων οικονομικισ προςφοράσ  
Παράρτθμα ΙV: χζδιο ςφμβαςθσ  
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 
Σο αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ. 
Ρροςφζρων 
Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 
υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ φμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Εκπρόςωποσ 
Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Προςφζροντα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
Αντίκλθτοσ 
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Σο πρόςωπο που ο Προςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 
προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), ορίηει ςαν 
υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Προςφζροντα. 
Ανάδοχοσ 
Ο Προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει φμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον 
τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα. 
Κατακφρωςθ 
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςτον 
Ανάδοχο. 
Σφμβαςθ 
Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 
τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Θ γλϊςςα τθσ είναι θ ελλθνικι. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα προκιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ Προςφοράσ και θ 
ςφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όλα τα δικαιολογθτικά και οι Προςφορζσ των 
διαγωνιηομζνων / υποψθφίων Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Συμβατικά τεφχθ 
Σο τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο και όλα τα τεφχθ που τθ 
ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: 
α. τθ φμβαςθ, 
β. τθν Προκιρυξθ  
γ. τθν Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου και  
δ. τθν Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου. 
Ρροχπολογιςμόσ 
Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ  
Συμβατικό Τίμθμα 
Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια. 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
Σο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι υπθρεςίασ (με 
τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των ειδϊν. 
 
ΑΘΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΘΑΣ 
Διεφκυνςθ Ζδρασ Ανακζτουςασ Αρχισ: Γεωργίου Δαμάςκου 1, Πολυκλινικι Ολυμπιακοφ Χωριοφ, 
Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνζσ, τκ 13677 
Σθλζφωνο: 210 24 20 213 
Fax: 210 24 20 215 
E-mail: info@aemy.gr , goikonomopoulos@aemy.gr    
Πλθροφορίεσ : Γιϊργοσ Οικονομόπουλοσ 
Website: www.aemy.gr  
 
Διεφκυνςθ υποκαταςτιματοσ: Γενικό Νοςοκομείο Θιρασ,  
Καρτεράδοσ Θιρασ, τκ 84700 
Σθλζφωνο:  
Σθλζφωνο: 22860 35316 
Fax: 22860 35307 
E-mail: info@santorini-hospital.gr , aliampa@santorini-hospital.gr  
Πλθροφορίεσ : Ακθνά Λιάμπα, Τποδιευκφντρια Οικονομικοφ 
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Website: www.aemy.gr 
 
ΑΘΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 
 
ΑΘΟ 4. ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Προκιρυξθσ από το site του 
Νοςοκομείου και από τθ Διαφγεια ι από το ΚΘΜΔΘΣ. 
ε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Προκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν 
είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται να 
ηθτιςουν από τθν Τπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ 
του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ 
Προκιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ προκιρυξθσ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν 4412/2016, αυτζσ παρζχονται το 
αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν 
μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
ΑΘΟ 5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και 
κυρϊςει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του Παγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (ν. 
2513/1997 Αϋ 139), εφόςον θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ωσ 
άνω υμφωνίασ. 
Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται 
να αποκλείονται με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά 
τθν ελλθνικι νομοκεςία. Επιτρζπεται ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και 
υπθρεςιϊν, κακϊσ και των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ 
ι/και υπθρεςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να 
μνθμονεφουν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προςόντα των προςϊπων που επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ. 
Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ 
υποψιφιοι. Για τθν υποβολι προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν 
μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. 
Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, 
εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία 
για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
Σα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα 
οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι 
υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό. 

http://www.aemy.gr/
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ΑΘΟ 6.  ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
6.1. Λόγοι αποκλειςμοφ  
Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό εάν μζχρι και τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ςυντρζχει για τουσ προςφζροντεσ λόγοσ αποκλειςμοφ από 
τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα, αν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ 
ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 
τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),  
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 
) 
Οι ωσ άνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν και για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι του προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Επίςθσ αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του για καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ και 
επικουρικισ), με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο περί άρςθσ 
του λόγου αποκλειςμοφ. 
Επίςθσ, οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό εάν 
ςυντρζχει μια από τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ: 
Σελεί υπό πτϊχευςθ, ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ι για τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ότι δεν τελοφν υπό άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. 
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Περαιτζρω, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 73, ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
αποκλείεται από τθν διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
Α) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ,  
Β) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
Γ) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
48 του Ν 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
Δ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει 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,  
Ε) εάν ο οικονομικόσ φορζασ 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, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν 4412/2016, 
Σ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
Η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
 
Σζλοσ, εφόςον τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ ςφμφωνα με 
το άρκρο 74 του Ν 4412/16. 
 
6.2. ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ  
Για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα πρζπει 
αυτοί να διακζτουν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ που αφορά 
θ παροφςα ςφμβαςθ, β) τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια που απαιτείται και γ) τθν 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ  τθσ  Ανακζτουςασ  Αρχισ  ωσ  προσ  
τα  κριτιρια  ποιοτικισ  επιλογισ  (άρκρο  75 ν. 4412/2016),  τα  οποία  ο  υποψιφιοσ  δθλϊνει  
υπεφκυνα  ςτο  ΣΕΤΔ (μζροσ IV-α)  ότι  ικανοποιεί  είναι  οι κάτωκι:  
  
1.  Να  διακζτει  ςφςτθμα  ποιότθτασ  ΕΝ  ΙSO  9001-2008/2015. Οι αντιπρόςωποι να διακζτουν ISO 
13485/03.  
2. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν δικαιολογθτικό ςιμανςθσ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 
93/42/ΕΟΚ και να διακζτουν αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 
3.  Να  ζχει  κατά  τθν  τελευταία  τριετία  υλοποιιςει  επιτυχϊσ  προμικεια αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ 
ςε  Μονάδα  Τγείασ. 
4. Να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του 
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκεί (ρθτά κατονομαηόμενεσ), 
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, 
με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό 
επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ). Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα, 
δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art24
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art48
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art48
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art48
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
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τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ 
ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και 
το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό 
επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα. 
 
6.3. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
 Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ και τα 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω. 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ 

1.  Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ 
με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ. 

2.  Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ 
προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό κατά περίπτωςθ (Πρόςφατο κωδικοποιθμζνο 
καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι και βεβαίωςθ του ΓΕΜΘ ι τθσ αρμόδιασ 
κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν 
μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου. τοιχεία και 
ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Πρόεδροσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ 
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το 
νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει 
ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου. 

3.  Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που ζχει διαμορφϊςει θ ανακζτουςα αρχι 
για τον παρόντα διαγωνιςμό και το οποίο υπογράφεται από τον προςφζροντα (φυςικό 
πρόςωπο) ι ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο υπογράφεται επίςθσ 
και από τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ 
φορζα ι του προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. 
υγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΣΕΤΔ 
υπογράφουν:  

 οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Π.Ε. 

 ο Διευκφνων φμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 

Σθμειϊνεται ότι: ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του 
Μζρουσ ΙV, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV. 

 
Οι  Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά : 

α.α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ  

1.   Σα παραπάνω κατά  περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για  τον κάκε προμθκευτι, που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ. 

2.   Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των 
εργαςιϊν του κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα τθσ προμικειασ που  αντιςτοιχεί  
ςτον  κακζνα  εξ  αυτϊν  επί  του  ςυνόλου  τθσ  προςφοράσ,  ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει.  

                  
ε  περίπτωςθ  που  ο  υποψιφιοσ  ςτθρίηεται  ςτισ  ικανότθτεσ  άλλων  οικονομικϊν  φορζων,  το 
ΣΕΤΔ περιζχει πλθροφορίεσ και ωσ προσ τουσ τρίτουσ.  
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Θ  μθ  ζγκαιρθ  και  προςικουςα  υποβολι  των  ανωτζρω  δικαιολογθτικϊν  ςυνιςτά  λόγο 
αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό.   
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Θ αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα πιςτοποιθτικά/ 
δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
Σθμειϊνεται ότι: ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016. 
 
Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό δεν απαιτείται. 

 
ΑΘΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
Θ  «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ (τεχνικά χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυιςεισ, 
εμπειρία κ.τ.λ.) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Γ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ.  
 
ΑΘΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» και περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον 
Πίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Παραρτιματοσ IIΙ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  
 
ΑΘΟ 9.  ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν 
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν.  Εφόςον θ 
προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν 
ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τθ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: 
 ΠΡΟΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 
 ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΑΣ 
 ΚΑΤΕΑΔΟΣ ΘΘΑΣ, ΤΚ 84700 
 ΡΟΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ  ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ………. 
 ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΡΕΘΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΘΑΣ  
 
 Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των 
προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που 
είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Τπθρεςία 
Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Προςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

 
ΑΘΟ 10.  ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
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1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. ε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ 
πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” να 
μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ.  
Όλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ 
αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Σο περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι 
επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
 
2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 

3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 
και ειδικότερα τα εξισ: 

3.1. ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ τθσ προςφοράσ, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),  με 
τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ». 

3.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο),  με τθν ζνδειξθ 
«ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σο περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι 
μορφι (CD ι DVD). Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά 
φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν 
μόνον εντφπωσ.  

3.3. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ 
φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα 
υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο 
φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με 
ΦΡΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. 

3.4. ε περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ 
του κυρίωσ φακζλου. 
4. Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του 
Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ 
δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ 
αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά 
τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν 
1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά 
περίπτωςθ οδθγίεσ. Παραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν 
προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. 
6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά 
των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ προκιρυξθσ πρζπει να είναι 
ςαφείσ. Παραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον 
εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και 
ςελίδασ. Προςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ 
απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ. 
7.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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8. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να 
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ 
αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι 
ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα 
ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και 
φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά 
ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του Ν 4250/2014 (Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, 
διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, 
που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ 
ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, 
ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.   
9. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ προκιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
10. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ 
οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3. 
 
ΑΘΟ 11.  ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ, προκεςμία που 
αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘ. Προςφορά που 
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από 
τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ προκιρυξθ. 
Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά 
τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΘΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ- ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν 
τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα 
υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να 
επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
 
ΑΘΟ 13. ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ 
ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
2. τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ. 
3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία 
(άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο γενικό ςφνολο 
ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 
μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

ΑΔΑ: ΨΒΖΣΟΡΡ3-7ΤΕ





 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για την προμήθεια Μονάδασ Υπερήχου για τισ ανάγκεσ του Γενικού 
Νοςοκομείου Θήρασ.  

13 απφ 56 
 

 

4. Από τθν Οικονομικι Προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε είδοσ και 
κάκε τφπο προςφερόμενου υλικοφ. Προϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν Σεχνικι Προςφορά και 
δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται 
με μθδενικι αξία. 
5. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Προμθκευτισ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται 
ςτουσ Πίνακεσ Οικονομικισ Προςφοράσ για κάκε προϊόν κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. 
Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ 
ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Προςφοράσ. 
6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται 
ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  
7. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
8. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ. ε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν 
δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν 
τιμι προςφοράσ. 
9. Θ τιμι ανά είδοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ ΦΠΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ 
ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
10. Προςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
 
ΑΘΟ 14. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια 
του διαγωνιςμοφ.  
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν δφναται κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.  
Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ το οποίο 
και διαβιβάηεται ςτο Αποφαςίηων Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
ΑΘΟ 15. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Προχπολογιςμοφ  
β)Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των 
απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
γ) τθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ. 
δ) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν 
4412/2016.  
ε) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι/τον 
ανακζτοντα φορζα. 
ςτ) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ. 
η) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν πλθροί τισ 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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θ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ. 
 
ΑΘΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ. Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον 
επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν 4412/2016.  
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3. 
 
ΑΘΟ 17. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 
θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ που του 
αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τα κάτωκι 
δικαιολογθτικά:  
α) απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016,όπωσ δθλϊκθκε ςχετικά κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ με υπεφκυνθ διλωςθ. 
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προςκομίηεται για τα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. υγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό 
πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, 
όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Π.Ε, για τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 

(β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί 
του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι 
τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.  

(γ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και 
για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα, 
πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα ι το ΓΕΜΘ για τθν 
περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι  υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και ότι δεν 
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. Δεν προςκομίηεται από τα φυςικά πρόςωπα πιςτοποιθτικό περί μθ 
κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  

(δ) πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο.  

(ε) Για τθν απόδειξθ τθ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του προςφζροντα, αυτόσ κα 
πρζπει να υποβάλει κατάλογο, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ για τα 
προςφερόμενα προϊόντα των τριϊν τελευταίων ετϊν ι για όςο διάςτθμα λειτουργεί θ επιχείρθςθ, 
με μνεία για κάκε παράδοςθ:  
1. του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα του προςφερόμενου 
προϊόντοσ  

2. τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ  

3. τθσ ποςότθτασ παράδοςθσ  
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4. δαπάνθ προμικειασ 
5. ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ τθσ παράδοςθσ.  
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω, κα προςκομίηονται ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» 
εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι (πχ δθμόςιο νοςοκομείο), πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν 
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ (πχ 
ιδιωτικι κλινικι ι ιατρικό κζντρο), βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν  
απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα).  
(τ) 1. Δικαιολογθτικό ςιμανςθσ CE, ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ. (αντίγραφο του 
πιςτοποιθτικοφ με τθν ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο οργανιςμό). 
2. Ριςτοποίθςθ ISO (9001- 2008/2015)  
3. Για τουσ αντιπρόςωπουσ: ISO 13485/03.     
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
 
ΑΘΟ 18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ 
1. Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:   
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ 
όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 και με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  
ι  
β) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:    
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,   
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,   
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,   
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,   
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97,   
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.   
3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ 
από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.   
4. Όταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
1 και 2, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω 
τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.   
5. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ 
οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν 
προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32 του Ν 4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι 
περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν.   
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ΑΘΟ 19. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 
του Ν 4412/2016. 
Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά 
τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
ΑΘΟ 20. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρεσ και προσ λειτουργία τθ Μονάδα Τπεριχου εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΘΟ 21. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του 
Παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ του τμιματοσ που κα αναλάβει, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) 
παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1) 
επιπλζον μινα.  
ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει 
εμπρόκεςμα τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, 
που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Δθμοςίου. τθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ 
διαγωνιηόμενοσ βαρφνεται και με τα ζξοδα διενζργειασ νζου διαγωνιςμοφ και γίνεται καταλογιςμόσ 
ςε βάροσ του αρνθκζντοσ να υπογράψει υποψθφίου, τθσ οικονομικισ διαφοράσ που τυχόν 
προκφπτει εάν τελικά θ ανακζτουςα αρχι προκρίνει αυτι τθ λφςθ. 
 
ΑΘΟ 22.  ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Προμθκευτι κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και εντόσ εξιντα θμερϊν από τθν παράδοςι τουσ. 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 
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Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Τπουργείων.  
Ο Προμθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
τθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ  
γ) Σιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
ε) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
Πζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία.  
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
φμβαςθσ. 
 
ΑΘΟ 23. ΣΥΜΒΑΣΘ 
Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ. τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ φμβαςθ, θ Τπθρεςία 
επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. 
Θ φμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάφκθκε 
ςτθ προκιρυξθ. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 
επιςυνάφκθκε ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι 
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ: 
Α.   Σον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
Β.   Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
Γ.   Σα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα 
Δ.   Σθν τιμι 
Ε.   Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν 
Σ. Σισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Η.   Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ 
Θ.   Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ 
Θ.   Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 
 Ι.   Σον τόπο και χρόνο πλθρωμισ 
Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, προκιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. 
ε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου.  
 
ΑΘΟ 24. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 
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Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Προμθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά 
με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί, να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ 
που αφοροφν ςτθν εν λόγω προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
Ο Προμθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από εργαηόμενουσ, που κα αςχολθκοφν ι 
κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα φμβαςθ. ε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ. 
ε περίπτωςθ που ο Προμθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 
τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Προκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν υφιςτάμενεσ 
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 
ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ 
λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων 
Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. 
ε περίπτωςθ που ο Προμθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ φμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 
υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ φμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 
ε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Προμθκευτι, θ φμβαςθ εξακολουκεί να 
υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ φμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του 
Προμθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα 
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ φμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου 
οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
καταγγείλει τθ φμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Προμθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ 
φμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε περίπτωςθ λφςθσ ι 
πτϊχευςθσ του Προμθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ 
αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ 
των ανωτζρω γεγονότων. ε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγυθτικι 
Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ φμβαςθ. 
Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ να ςυμμορφϊνονται με τισ 
υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 
3414/05. 
 
ΑΘΟ 25. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ  
Οι ειδικότεροι όροι ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφβαςθσ περιλαμβάνεται 
ςτο ςχζδιο τθσ ςφβαςθ το οποίο ζχει ωσ κατωτζρω, επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. \ 
 
 
 Θ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΘ ΤΜΟΤΛΟ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.ΘΘΡΑ 
ΜΑΙΑ ΜΑΥΙΚΑΚΘ  
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ΜΕΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
Ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Μονάδασ Τπεριχου ιςχφουν τα εξισ: 
 
ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ  

 
 

ΓΔΝΙΚΑ-ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ύζηεκα ηξνρήιαηεο ππεξερνηνκνγξαθίαο, ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο,   κε εξγνλνκηθήο  ζρεδίαζεο  
ηξνρήιαηε βάζε  γηα εμεηάζεηο Κνηιηάο, Δπηθαλεηαθώλ νξγάλσλ, Αγγείσλ  θαη  όιεο ηηο θιηληθέο εθαξκνγέο πνπ 

εθηεινύληαη ζην Αθηηλνινγηθό ηκήκα, απνηεινύκελν από:  

 

1. Βαζηθή κνλάδα, (κε ηηο αλαιπηηθέο απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  πνπ πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ). 

2.  Linear ερνβόιν θεθαιή, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (12-3 MHz), ε νπνία λα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ 
δηζδηάζηαησλ ερνηνκνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο κπνζθειεηηθνύ, 
επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ θαη αγγείσλ.  

3.Convex ερνβόιν θεθαιή, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (1-7 MHz) κνλνύ θξπζηάιινπ γηα θαιύηεξε 

δηεηζδπηηθόηεηα, ε νπνία λα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ δηζδηάζηαησλ  ερνηνκνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ 
πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο  άλσ θαη θάησ θνηιίαο, θνηιηαθώλ αγγείσλ, νπξνινγηθώλ 
εμεηάζεσλ, γπλαηθνινγηθώλ, καηεπηηθώλ θ.α.  θαη ε νπνία λα είλαη θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο shear wave 
ειαζηνγξαθίαο. 

4. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ ερνβόισλ θεθαιώλ (Να 
πεξηγξάθεη πξνο αμηνιόγεζε) 

5. Λνγηζκηθό Αθηηλνινγηθώλ εθαξκνγώλ  

6. Δπίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

7. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο.  

 

ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ  

Φεθηαθόο δηακνξθσηήο δέζκεο (Digital beamformer) 

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηθαλό αξηζκό ςεθηαθώλ θαλαιηώλ 
επεμεξγαζίαο  

 

Nα πεπιγπαυεί αναλςτικά η τεσνολογία ππορ 
αξιολόγηση 

ΚΛΙΝΙΚΔ  ΔΦΑΡΜΟΓΔ  

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αθηηλνινγηθώλ εθαξκνγώλ 
θαη εθαξκνγώλ γεληθήο ρξήζεο. 

Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο εθαξκνγώλ γηα Καξδηνινγία 

(δηαζσξαθηθέο θαη δηνηζνθάγεηεο  εθαξκνγέο) 
εμεηάζεηο γεληθήο αθηηλνινγηθήο ρξήζεο, ππέινπ, 

ηξαύκαηνο , πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο , δηεξεύλεζε 
ζπιινγώλ ,εμεηάζεηο πλεπκόλσλ, εμεηάζεηο αγγείσλ, 
ειαζηνγξαθία, shear wave ειαζηνγξαθία γηα 
εμεηάζεηο ήπαηνο θηι. 

ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ  

Ηρνβόιεο θεθαιέο επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ, κε 
κεγάιν ζπλνιηθά εύξνο  

ΝΑΙ, από 1 MHz έσο 18 MHz ηνπιάρηζηνλ. 
Μεγαιύηεξν εύξνο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. 

Να  πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά όιεο νη 
δηαζέζηκεο θεθαιέο αλά θαηεγνξία. 

Ηρνβόινο θεθαιή Sector Phased Array NAI, από 2MHz έσο 8 MHz 

Ηρνβόινο θεθαιή Linear Array NAI, από 3 MHz έσο  18 MHz  

Ηρνβόινο θεθαιή Convex NAI, από 1,0 MHz έσο ≥ 9 MHz  

ΑΔΑ: ΨΒΖΣΟΡΡ3-7ΤΕ





 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για την προμήθεια Μονάδασ Υπερήχου για τισ ανάγκεσ του Γενικού 
Νοςοκομείου Θήρασ.  

20 απφ 56 
 

 

Ηρνβόινο θεθαιή Bi-Blane δηνξζηθή  ΝΑΙ, από 3-11 MHz 

Ηρνβόινο θεθαιή  πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ δηνηζνθάγεηνο  
ελειίθσλ θαη παηδηαηξηθή  

NAI, από 3 MHz έσο  7MHz.  

Άιιεο ερνβόιεο θεθαιέο Να αλαθεξζνύλ θαη λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή 
ηπρόλ επηπιένλ ερνβόιεο θεθαιέο όπσο 
δηεγρεηξεηηθέο, ιαπαξνζθνπηθέο θ.α. Να πεξηγξαθεί 
ε ηερλνινγία ηνπο πξνο αμηνιόγεζε. 

MΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ  

B-Mode ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

M-Mode ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Color Doppler (CFM) ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

πρλόηεηα/ηαρύηεηα ηνπ Doppler Να ξπζκίδεηαη & λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε 

Παικηθό (PW) θαη πςειά παικηθό (HPRF) θαζκαηηθό Doppler  ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Triplex Mode (ηαπηόρξνλε απεηθόληζε, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, 
εηθόλαο Β-ΜODE, παικηθνύ Doppler θαη εγρξώκνπ Doppler) 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)  

Σξαπεδνεηδήο Απεηθόληζε (Trapezoid scan) ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Φαζκαηηθό Ιζηηθό Doppler θαη Έγρξσκν Iζηηθό Doppler ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Απεηθόληζε 2εο αξκνληθήο ζπρλόηεηαο από ηνπο ηζηνύο 
(Tissue Harmonic Imaging) 

ΝΑΙ  (Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο 
απεηθόληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 
ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

Γπλαηόηεηα ζπληόκεπζεο  εμέηαζεο κέζσ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ πξσηνθόιισλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 
εμεηάζεσλ αζζελώλ 

ΝΑΙ   (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε ε 
ηερλνινγία θαη ηερληθέο πνπ δηαηίζεληαη 

Σερληθή παξαθνινύζεζεο ηεο βειόλεο βηνςίαο κε ηαπηόρξνλε 

πςειή δηαγλσζηηθή επθξίλεηα θαη ζύζηεκα εύθνινπ 
πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο ηεο βειόλεο. 

ΝΑΙ  (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

Σαπηόρξνλε απεηθόληζε ζηελ νζόλε κηαο εμέηαζεο 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ δίπια δίπια ζηελ ίδηα νζόλε κε 
παιαηόηεξε εμέηαζε ηνπ ηδίνπ αζζελνύο γηα ζύγθξηζε θαη 
δηαθνξηθή δηάγλσζε. 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Γπλαηόηεηα ιήςεο θαη ζέαζεο εηθόλσλ αμνληθήο θαη 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ππέξζεζεο απηήο κε ηελ 
ππεξερνγξαθηθή εηθόλα θαζώο θαη δπλαηόηεηα 
θαζνδεγνύκελσλ επεκβαηηθώλ πξάμεσλ (fusion and 
Navigation)  

Ναη. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ύγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο 

εηθόλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνύ δηαγλσζηηθώλ 
πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα 
επίηεπμε εηθόλσλ πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο) 

ΝΑΙ  (Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο 

απεηθόληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 
ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

Σερληθή επεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε 

ηνπ ζνξύβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηόηεηαο θαη ηεο πθήο 
ηζηηθώλ κνηίβσλ θαη αύμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο 

ΝΑΙ  (Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο 

απεηθόληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 
ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

Απηόκαηε βειηηζηνπνίεζε γσλίαο ηνπ δείγκαηνο όγθνπ ζε 

εμεηάζεηο αγγείσλ (triplex) γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ 
εμέηαζεο 

ΝΑΙ ,λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά  

Δπεμεξγαζία εηθόλσλ κεηά ηελ ιήςε (post processing) ΝΑΙ (Nα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο πξνο 
αμηνιόγεζε) 

Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξόκαπξσλ & ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

ΑΔΑ: ΨΒΖΣΟΡΡ3-7ΤΕ
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έγρξσκσλ εηθόλσλ 

Φεθηαθή κήηξα απεηθόληζεο Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε 

Δπίπεδα δηαβάζκηζεο ηνπ γθξη Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε 

Ρπζκόο αλαλέσζεο εηθόλαο (frame rate) ≥ 2.000 f/sec  (Να αλαθεξζνύλ νη ηερληθέο ζηηο 
νπνίεο επηηπγράλεηαη) 

Βάζνο ζάξσζεο ≥ 32 cm 

Γπλακηθό Δύξνο  (dynamic range) ≥ 180 db 

ύγρξνλν ζύζηεκα κεγέζπλζεο (zoom) πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Φεθηαθά δσλνπεξαηά θίιηξα κεγάινπ εύξνπο ζπρλνηήησλ, γηα 
απνθνπή ησλ ρξσκαηηθώλ παξαζίησλ πνπ νθείινληαη ζηελ 
θίλεζε ησλ ηζηώλ (π.ρ. αλαπλνή αζζελνύο, ηαρππαικίεο θιπ.) 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Έγρξσκε TFT Οζόλε >21” 

Οζόλε αθήο θαη εξγνλνκία  

Να δηαζέηεη νζόλε αθήο θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή θνλζόια ρεηξηζκνύ θαη λα 
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

Δλεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε θεθαιώλ ≥ 4 

Γπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηεο νζόλεο Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο κνλήο & δηπιήο νζόλεο κε 

ηνπο ζπλδπαζκνύο: Β-Mode+Β Mode, B-Mode+        
B-Mode/CFM ή Power Doppler 

Γπλαηόηεηα ηαρύηαηνπ ρξόλνπ επαλεθθίλεζεο κεηαμύ 
εμεηάζεσλ   

ΝΑΙ   (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε) 

Σερληθή απηόκαηεο, ζπλερνύο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

πιαλεκέηξεζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ θάζκαηνο Doppler & 
ππνινγηζκνύ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Πνιιαπιά δεύγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 8 

εκεία εζηίαζεο (focus points) ≥ 7 

Αλαβαζκηζηκόηεηα ζε hardware & software ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά) 

ΤΣΗΜΑΣΑ  ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ  

Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο εηθόλσλ ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Μνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ ηνπιάρηζηνλ 300 GB ΝΑΙ, ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Οδεγόο DVD/CD ΝΑΙ, ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

USB/Flash drive ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ   

Αζπξόκαπξν θαηαγξαθηθό ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Έγρξσκν θαηαγξαθηθό ΝΑΙ  (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ  

Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ Αθηηλνινγηθώλ  

Άιιεο εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη 

δηαζέζηκεο  εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο 
νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνύλ) 

Λνγηζκηθό Διαζηνγξαθίαο θαζώο θαη ινγηζκηθό κεηξήζεσλ 
απηήο 

Ναη. Πξνο Δπηινγή 

Λνγηζκηθό Shearwave Διαζηνγξαθίαο θαη κεηξήζεσλ απηήο Ναη. Πξνο Δπηινγή 

Λνγηζκηθό ρξήζεο ζθηαγξαθηθώλ (CEUS) Ναη. Πξνο Δπηινγή 

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ   
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Να δέρεηαη πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο DICOM 3.0 γηα 

ηελ  δηθηύσζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ πξνο 

ζηαζκνύο αξρεηνζέηεζεο θαη επεμεξγαζίαο. Να 

θαιύπηνληαη ππνρξεσηηθά ηα πξσηόθνιια Print, 

Storage, Structured Reporting, Modality Worklist θαη 
Perform Procedure Step. 

Πιήξεο DICOM 3.0 

Έμνδνη εηθόλαο θαη ζεκάησλ 

Να δηαζέηεη ζύγρξνλεο εμόδνπο όπσο HDMI ή 

αληίζηνηρεο θαη λα πεξηγξαθνύλ. Θα εθηηκεζεί 
ε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο δηαζύλδεζεο. 

ηαζκόο εξγαζίαο 
Ναη. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή θαη λα γίλεη 

πιήξεο πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 
1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του ιατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και να το παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο 

προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 

επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του 

καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που 

διακζτει.  

1.2 Θ παραλαβι του (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν εγκατάςταςθ και ςε 

κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία και τα 

υπόλοιπα παραρτιματα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ 

του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα 

μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

1.3 Όλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Θιρασ για τθν εγκατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία του υπό προμικεια 

ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, πρζπει να είναι καινοφργια αμεταχείριςτα χωρίσ ελαττϊματα και να 

ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα 

υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του.  

1.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

1.5 Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του.  

1.6 Ο χρόνοσ παράδοςθσ, ο οποίοσ κα αναφερκεί οπωςδιποτε ςτθν αρχικι προςφορά, κακορίηεται 

από τθν θμερομθνία, ςε ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ.  
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Τεκμθρίωςθ Τεχνικϊν και Λοιπϊν Στοιχείων Εγγυιςεων, Συντθριςεωσ, Ανταλλακτικϊν, 

Αναλωςίμων, κλπ 

2.1.  Άπαντα τα ςχετικά ςυνυποβαλλόμενα με τθν προςφορά ςτοιχεία από τουσ «προμθκευτζσ», και 

κφρια τα ςτοιχεία τα οποία κρίνονται, όπωσ τεχνικι περιγραφι, γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια 

λειτουργίασ, φφλλο/α ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ για το εξειδικευμζνο τεχνικό ι 

εκπαιδευτικό προςωπικό, εξαςφάλιςθ μακρόχρονθσ παροχισ ανταλλακτικϊν, εξαςφάλιςθ 

μακρόχρονθσ παροχισ υπθρεςιϊν, εγκατάςταςθσ, service, εκπαίδευςθσ κλπ. εγγυιςεισ ι καλφψεισ 

τεχνικισ ι οικονομικισ φφςθσ κλπ. ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ και ςτα 

παραρτιματα αυτισ, προκειμζνου να κρικοφν, χαρακτθριςκοφν και αξιολογθκοφν πρζπει να είναι 

οπωςδιποτε επιβεβαιωμζνα-τεκμθριωμζνα από τον αντίςτοιχο καταςκευαςτικό οίκο ι κατ’ 

ελάχιςτον από τον επίςθμα αναγνωριςμζνο ςτθ χϊρα μασ και ςε πλιρθ λειτουργία επί τριετία 

τουλάχιςτον κυγατρικό οίκο, ο οποίοσ κα διακζτει οπωςδιποτε και τθν αναγκαία οικονομοτεχνικι 

ανάπτυξθ-υποδομι ςτθν Ελλάδα.  

Επίςθσ κα υποβάλλει οργανόγραμμα του εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα, το 

οποίο κα περιλαμβάνει υπθρεςίεσ (για τα αντίςτοιχα είδθ). 

‘ 

τοιχεία αόριςτα ελλιπι ι αςαφι δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 

 
Προι Εγγυιςεων – Συντθριςεισ  
3.1 Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτικό 

οίκο, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ 

κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των απαςχολουμζνων κα πρζπει να αναφερκοφν αναλυτικά 

ςτθν προςφορά, ςτον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα προσ 

τοφτο όργανα.  

Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ όρουσ 

εγγυιςεων, τα οποία είναι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται, απαράβατοι όροι, οδθγοφν ςε απόρριψθ 

των προςφορϊν. 

3.2 Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για δφο (02) 

χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του (περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ) κατά τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για 

δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα ευκφνεται για 

καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα 

επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, θλεκτρικό ςφςτθμα, 

ςυςτιματοσ τροχϊν – πζδθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μπαταριϊν, κλπ., τθν πλιρθ εγγφθςθ 

περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του διαγωνιηόμενου και για προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να είναι πάντα ςε 

κατάςταςθ ετοιμότθτασ.  

3.3 Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, κα τθρείται θμερολόγιο 

λειτουργίασ, τεχνικισ υποςτιριξθσ, βλάβθσ κλπ. που κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από 

τουσ υπεφκυνουσ του Γ.Ν.Θιρασ(ιατρό ι θλεκτρονικό) και τον τεχνικό του αναδόχου. το 

θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτια τουσ και οι ενζργειεσ αποκατάςταςισ του από τον 
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ανάδοχο κακϊσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ (down time) του μθχανιματοσ. Ο ανάδοχοσ κα 

ειδοποιείται τθλεφωνικά για τθν βλάβθ και ει δυνατόν για το είδοσ τθσ και κα ςτζλνεται Fax, οπότε 

και αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ. το τζλοσ εκάςτου χρόνου εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε 

μζρουσ του μθχανιματοσ και κα ιςχφςει ότι προβλζπει το ςυνθμμζνο ςχζδιο ςφμβαςθσ πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ – επιςκευισ  

3.4  Κατά τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρθ 

ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (service manuals) ςτθν Ελλθνικι ι 

Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ ελζγχων και επιςκευϊν και όλα τα 

ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ. 

3.5  ε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ τον ανάδοχο, 

για παροχι ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ. και εντόσ τθσ 

απαιτοφμενθσ δεκαετίασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ δζςμευςθσ του οίκου καταςκευισ για 

τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία του αξονικοφ τομογράφου, με τουσ ίδιουσ ηθτοφμενουσ 

όρουσ μζχρισ ςυμπλιρωςθσ τθσ δεκαετίασ τουλάχιςτον.  

 

Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ – Ρλιρθσ Λειτουργία Μθχανθμάτων 

4.1 Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του (ςτον επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ) τα παρακάτω, προκειμζνου αφενόσ 

μεν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία να αξιολογθκοφν και αφετζρου δε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 

εκμεταλλευςιμότθτα των δυνατοτιτων και αποδόςεων των ειδϊν και κφρια να διαςφαλίηεται από 

τουσ χριςτεσ θ κανονικι λειτουργία του μθχανιματοσ: 

α. Πλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου 

(Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για 

όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν 

παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά (ςτον θλεκτρονικό υποφάκελο τεχνικισ 

προςφοράσ) μπορεί να δοκεί ςτθν Αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν Ελλθνικι.   

β.  Πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ  όπωσ και για τουσ τεχνικοφσ του 

τμιματοσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ (ζνασ τεχνικόσ τουλάχιςτον, να εκπαιδευτεί κατάλλθλα ϊςτε να 

του χορθγθκεί «πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ», ϊςτε να μπορεί να επεμβαίνει για επιςκευι και 

ςυντιρθςθ), κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων εγχειριδίων ι πινάκων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

4.2  Σο αρμόδιο εκπαιδευτικό προςωπικό του υποψθφίου κα αναφερκεί χωριςτά με τον αντίςτοιχο 

χρόνο εναςχόλθςισ του, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ιατρϊν επί τθσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ 

και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων των ειδϊν. .  

 

Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα - Service 

5.1  Σα ανταλλακτικά ςυμπεριλαμβανομζνων απεριόριςτου αρικμοφ, περιζχονται οπωςδιποτε, με 

ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά, ςτθν προςφερόμενθ εγγφθςθ 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ των ειδϊν του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ.  

5.2  Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν και 

κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και 

απόδοςθ του μθχανιματοσ, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. Θ ανάλογθ δζςμευςθ κα 
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γίνεται με κατάκεςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ των  καταςκευαςτικϊν οίκων ςτον επί μζρουσ 

φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ, δεδομζνου ότι κρίνεται ωσ 

ουςιϊδθσ απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ για τθν ομαλι, απρόςκοπτθ και μακρόχρονθ λειτουργία του. 

5.3  τον επιμζρουσ υποφάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθν βαςικι ςφνκεςθ του 

προςφερόμενου ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα 

απαραίτθτα υλικά για τθν λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι του. 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο / ςυντιρθςθ / 

επιςκευι του εξοπλιςμοφ που προςφζρεται ςτθν εν λόγω ενότθτα. Να κατατεκεί επί ποινι 

εξοπλιςμοφ κατάλογοσ οργάνων για όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ κλπ, όπωσ αυτοφσ 

προκφπτουν από το εγχειρίδιο του καταςκευαςτικοφ οίκου. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά 

διακρίβωςθσ των οργάνων ελζγχου με τα οποία κα εκτελοφνται οι ςυντθριςεισ του εξοπλιςμοφ που 

προςφζρονται για το ςφνολο τθσ εκάςτοτε ενότθτασ (επί ποινι αποκλειςμοφ). 
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ΜΕΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Κριτιριο ανάκεςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ με βάςθ αποκλειςτικά τθν τιμι.  
 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ με βάςθ μόνο τθν τιμι  
 αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό. 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: 
Το παρόν ΤΕΥΔ υπογράφεται και από τα μζλθ του Δ.Σ. ι το νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ 
νομικοφ προςϊπου ι ενϊςεωσ.  

 

Σημείωση: το πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ (ςυμπεριλαμβανομένου του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνησ Δήλωςησ) θα είναι διαθέςιμο ςε 
επεξεργάςιμη μορφή (αρχείο word) προσ διευκόλυνςη των οικονομικών φορέων, 
μετά από αποςτολή email με το ςχετικό αίτημα ςτο info@aemy.gr ή 
goikonomopoulos@aemy.gr  

 
 
 
 
 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

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

ανάκεςθσ 

Ραροχι 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: ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ (ΑΕΜΤ Α.Ε.) 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *50037] 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΕΔΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΑΜΑΚΟΤ 1, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ 
ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕ, ΣΚ 13677 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ, ΚΑΡΣΕΡΑΔΟ ΘΘΡΑ, Σ.Κ. 84700 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΘΘΝΑ ΛΙΑΜΠΑ 
- Σθλζφωνο: 2286035316 
- Θλ. ταχυδρομείο: info@santorini-hospital.gr , aliampa@santorini-hospital.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.aemy.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΕΡΘΧΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΘΘΡΑ 
CPV - 33112200-0 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+  
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 
 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

mailto:info@aemy.gr
mailto:goikonomopoulos@aemy.gr
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:aliampa@santorini-hospital.gr
http://www.aemy.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Τειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία 

ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Τειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 

θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από 

ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

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, επιπλέον των πληροφοριών 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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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Σην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

 δσξνδνθία
,
· 

 απάηε· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Φψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: ΨΒΖΣΟΡΡ3-7ΤΕ





 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για την προμήθεια Μονάδασ Υπερήχου για τισ ανάγκεσ του Γενικού 
Νοςοκομείου Θήρασ.  

35 απφ 56 
 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 

κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005: 

Απάληεζε: 

Σπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 

ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Φξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 

απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα 

πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό 

εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

είλαη ν εμήο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) Σε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, 

αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεο 

πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-

αλαινγία κεηαμχ x θαη y -θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Τν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

[……..........] 
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δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα 

έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην αθφινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

Σηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα 

αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη 

ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή 

ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε 

 

 

α)[......................................……] 
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ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα 

αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Τν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 

έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 

αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν 

ηκήκα (δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 

δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 

βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά 

ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο 

όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ 

δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 

κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 

θαζέλα από απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 

κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΡΑΑΤΘΜΑ II. - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 
Ονομαςία 
Σράπεηασ:______________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 
 
Προσ 
 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΤΡΩ 
 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ 
…………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……] ι 
[ςε περίπτωςθ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελϊν τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ], 
 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο «…………….» και 
ςυγκεκριμζνα για τθν προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθν 
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 
 
Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
 
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ III. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
 

ΤΕΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 
ΜΕ ΦΡΑ 
 

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΑΔΑ: ΨΒΖΣΟΡΡ3-7ΤΕ





 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για την προμήθεια Μονάδασ Υπερήχου για τισ ανάγκεσ του Γενικού 
Νοςοκομείου Θήρασ.  

48 απφ 56 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
                                                           

 

ΤΜΒΑΗ σπ’ αριθμ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ (ΑΔΜΤ Α.Δ.)  
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΗΡΑ 

 
 

ΚΑΙ 
 
 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «………» 
 

Μέζα από ηην Γιαδικαζία ηοσ σνοπηικού Γιαγωνιζμού με κριηήριο καηακύρωζης 
ηην πλέον ζσμθέροσζας από οικονομικής άποψης προζθορά βάζει ηιμής  

 
ηης (ημερομηνία) 

 
 

Θήρα, (Ημερομηνία) 
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τον Καρτεράδο Θιρασ , ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
Αφενόσ 
 
Σθσ εταιρείασ υπό τθν επωνυμία Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Τγείασ – ΑΕΜΤ Α.Ε., με ζδρα ςτο 
Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνζσ, ςτθν Οδό Γεωργίου Δαμάςκου 1, ΣΚ 13677 και υποκατάςτθμα το Γενικό 
Νοςοκομείο Θιρασ ςτο Καρτεράδο, ΣΚ 84700, με ΑΦΜ 999077102 και ΔΟΤ: ΦΑΕ ΑΘΘΝΩΝ, που 
εκπροςωπείται νομίμωσ για κζματα Διοίκθςθσ Γ.Ν.Θ. από τθν Εντεταλμζνθ φμβουλο – 
Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΕΜΤ Α.Ε. κ. Μαρία Μαυρικάκθ, και το οποίο ςτο 
εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 
 
και αφετζρου 
 
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτ …………………….. , ζχει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΤ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία 
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Προμθκευτισ», 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ : 
 
1) Σθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια 
……………….». 
2) Σθν από …………….. και με αρικ. Πρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που 
υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 
3) Σθν υπ. αρικ. ................... απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Προμθκευτι 
 
Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 
Αντίκλθτοσ Σο πρόςωπο που ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, 
αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e mail κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό 
αυτό. 
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Προμθκευτι ςχετικά με τθν 
υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ. 
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ φμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 
Ρρομικεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ φμβαςθ. 
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. 
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 
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Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ): Σο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από 
το Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ. 
Ανακζτουςα αρχι: Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Υγείασ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 
Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ φμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ φμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Όταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 
Ρροςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
Συμβατικά τεφχθ : Σα τεφχθ τθσ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Προμθκευτι, 
κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά 
ιςχφοσ: α) τθ φμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Προςφορά του Αναδόχου. 
Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 
 
ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ 
αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ 
«…..……………………..». Θ Προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του 
Προμθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από …………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. .. 
................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
υγκεκριμζνα θ προμικεια  περιλαμβάνει  
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΘΑΘ 
ΑΞΙΑ 

ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ:    

 
ΑΘΟ 3. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται μζχρι …………………………….. 
Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά ωσ εξισ: 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
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Ουδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ κάτωκι ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 
Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016.  
Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ.  
γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν 
προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία 
που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά 
από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
ΆΘΟ 4. ΡΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.  
Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά 
τθ διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι 
διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.  
  
ΑΘΟ 5. ΚΥΩΣΕΙΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΙ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
 Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Προμθκευτι πλθν των 
περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.  
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  
Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 
υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του 
ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  
ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
ΑΘΟ 6.  ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Προμθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρϊ 
και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν 
(……………..,…€).  
Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι 
ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. το τίμθμα περιλαμβάνονται 
όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε 
άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Προμθκευτι κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Τπουργείων.  
Ο Προμθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
τθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ  
β) Σιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
Πζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία.  
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
 
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
φμβαςθσ. 
 
ΑΘΟ 7. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
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Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΣΡΑΠΕΗΑ, ποςοφ …………………….. ευρϊ 
(………………. €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο 
υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν. 4281/2014 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από 
τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 
 
ΑΘΟ 8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 
1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Προμθκευτισ κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
2. Ο Προμθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να 
παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), 
παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
3. Ο Προμθκευτισ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
4. Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
5. Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν 
προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ 
προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα  με τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
6. Ο Προμθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι 
απορρζουν από τθν παροφςα φμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία 
εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με 
τθν παροφςα φμβαςθ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
7. Ο Προμθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 
8. Απαγορεφεται ςτον Προμθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
9. Ο Προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει ανταλλακτικά για 10 ζτθ μετά τθν 
παράδοςθ του εξοπλιςμοφ. 
10. Ο Προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει πλιρθ εγγφθςθ ςυμπεριλαμβανομζνων 
ανταλλακτικϊν για χρονικό διάςτθμα …… ετϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ. 
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ΑΘΟ 9. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Προμθκευτισ κα 
αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, 
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  
Ειδικότερα: 
Ο Προμθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ φμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι 
αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 
Ο Προμθκευτισ μεταφζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με 
οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ. 
ε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του Προμθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ φμβαςθσ, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ 
του Ζργου αυτοφ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε 
τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 
Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των 
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που 
αςχολοφνται με το Ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, 
χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα 
μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
ε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον 
Προμθκευτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και 
ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να 
προβεί ςτθ λφςθ τθσ φμβαςθσ με υπαιτιότθτα του Προμθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 
Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, 
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Προμθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, είναι 
εμπιςτευτικά και ανικουν κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Προμθκευτισ, μόλισ 
ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. Ο Προμθκευτισ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, 
αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ φμβαςθσ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του 
ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 
ε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον 
Προμθκευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. ε κάκε περίπτωςθ, ο Προμθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με 
όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 
να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από 
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 
 
ΑΘΟ 10. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
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Ο Προμθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ 
είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό 
αίτθμα του Προμθκευτι, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται 
αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΘΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά 
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. τθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν 
τθσ αμοιβισ για το μζροσ τθσ φμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν 
δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που 
αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν. 
ε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ 
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από 
τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. ε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του 
Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Σροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου 
οργάνου) του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΘO 12. ΕΚΧΩΘΣΘ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ 
επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4270/2014. 
 
ΑΘΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε: 
α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο.  
β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ .  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 

ΑΘΟ 14. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ από …………………….. διακιρυξθ του 
ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. ε περίπτωςθ αςάφειασ ι 
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ 
ακόλουκθ: 
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν 
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
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δ) Θ προςφορά του Αναδόχου 
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των 
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ 
………………., ΣΚ …………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………  
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο 
μζςο ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.  
 
ΑΘΟ 15. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
Ο Ανάδοχοσ του ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 
(κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - 
αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με 
άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
ε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ 
Ανακζτουςα Αρχι και ζνα ο Προμθκευτισ  
 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 

 
 

Για τθν ΑΕΜΥ Α.Ε.                      Για τθν εταιρεία 
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