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ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ  

Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1.1. Πνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Νε.Ο.Ρ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.2. Πνπ Κ. 3329/2005 (Φ.Γ.Η. Α’ 81 /04-04-2005) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3. Πνπ Κ. 3580/2007 (Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο 

θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.4. Πνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.5. Πνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα". 

1.6. Πνπ Κ.4272/2014 ΦΓΗ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Ναξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ). 

1.7. Πνπ Κ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο 

2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)” 

1.8. Πνπ Κ. 4413/2016 (Α' 148) “Αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο - Γλαξκφληζε κε ηελ Μδεγία 

2014/23/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ 

αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο (ΓΓ L 94/1/28.3.2014) θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

1.9. ηνπ αξ. 26 ηνπ Κ. 4024/2011 (ΦΓΗ 226/Α/27-10-11) πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

1.10. Πελ αξηζκ. 57654/17 (ΦΓΗ 1781 Β/23-5-2017): Ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Ηεληξηθνχ Ειεθηξνληθνχ Ιεηξψνπ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (ΗΕΙΔΕΟ) ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο. 
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1.11. Πν Ν.Δ..39/17 (ΦΓΗ 64 Α/04-05-2017) : Ηαλνληζκφο εμέηαζεο Νξνδηθαζηηθψλ Νξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 

Γμέηαζεο Νξνδηθαζηηθψλ Νξνζθπγψλ. 

1.12. Πελ ππ. αξηζ. 56902/215/19.05.2017 Απφθαζε «Περληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γζληθνχ 

Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)» (ΦΓΗ 1924/Β’/02.06.2017).  

1.13. Πνπ ΝΔ 80/2016 "Νεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΓΗ 145/ηεχρνο Α) θαη εηδηθφηεξα ην  άξζξν 6 παξ 

2α θαη 2β «Πκεκαηηθέο πιεξσκέο θαη Ννιπεηείο Ρπνρξεψζεηο» 

2. Πηο απνθάζεηο: 

2.1. Πελ Ρ.Α. Ν1/2390/2013 (ΦΓΗ2677/Β) «Περληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γζληθνχ 

Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ». (Γ.Ο.Ε.Δ.ΕΟ)» 

2.2. Πν ππ΄αξηζ. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο ΓΝΡ κε ζέκα: «πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ Κ 3580/2007 θαη΄ εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο» 

2.3. Πελ κε αξ. 7/24-01-2019 ΓΕΔ (ζέκα 8
ν
) απνθ. ΔΟ, ε νπνία εγθξίλεη ην ΝΝΡΡ 2019 

2.4. ηελ κε αξ. 9/05-02-2019 (ζέκα 3
ν
) απφθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί Έγθξηζεο Δηελέξγεηαο Δεκφζηνπ 

Ειεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Ργξψλ Ηαπζίκσλ θαη ησλ φξσλ απηνχ 

2.5. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 260 ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ 

θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο ΑΔΑ: ΣΝΓ44690ΒΜ-ΔΜ2. 

 

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ 

Ειεθηξνληθφ Δεκφζην Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «Ργξψλ Ηαπζίκσλ», Νεηξέιαην θίλεζεο CPV 09134100-8, 

Νεηξέιαην ζέξκαλζεο CPV 09135100-5 θαη Ακφιπβδε βελδίλε CPV 09132100-4 πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 

189.980,74 € ζπκπ. ηνπ ΦΝΑ, εγθεθξηκέλνπ κε ην Ν.Ν.Ρ.Ρ. 2019 θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ 

εκέξα παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΓΖΔΜΟ ΝΜΟΜΠΕΠΑ 
ΠΖΙΕ ΘΖΠΞΜΡ πιένλ 

ΦΝΑ 24% 

ΙΓΞΖΗΌ ΟΡΚΜΘΜ πιένλ 

ΦΝΑ 24% 

ΙΓΞΖΗΌ ΟΡΚΜΘΜ ζπκπ. 

ΦΝΑ 24% 

Νεηξέιαην θίλεζεο 135.540 lit. 1,114 € 150.991,56 € 187.229,53 € 

Νεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.063 lit. 0,865 € 919,50 € 1.140,17 € 

Ακφιπβδε βελδίλε 1.052 lit. 1,235 € 1.299,22 € 1.611,03 € 

ΓΓΚΖΗΜ ΟΡΚΜΘΜ πιένλ ΦΝΑ 153.210,28 € 

 

ΓΓΚΖΗΜ ΟΡΚΜΘΜ ζπκπ. ΦΝΑ 189.980,74 € 

 

Ε ελδεηθηηθή δαπάλε πξνθχπηεη απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο ηελ 30/1/2019 (http://www.fuelprices.gr/) 

 

http://www.fuelprices.gr/
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Ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί: 

 ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr) 

 ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ΓΟΕΔΕΟ (www.promitheus.gov.gr) 

Ε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχηεθε ζηνλ Γιιεληθφ Πχπν,  

ζηνπο Νίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ησλ παξαθάησ: 

 Νεξηθεξεηαθή Γλφηεηα Φσθίδαο 

 Δήκνο Δειθψλ 

 Γπηκειεηήξην Άκθηζζαο 

 Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο 

Πα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ Γιιεληθφ Πχπν βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

– Ε – 

ΔΖΜΖΗΕΠΞΖΑ ΠΜΡ Γ. Κ. ΑΙΦΖΟΟΑΟ 

 

 

 

______________ 

ΑΡΓΓΞΖΚΜΡ ΓΡΦΞΜΟΡΚΕ

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑ ΑΞΕ ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ 

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΟ ΔΕΙΜΟΖΜΟ ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ 

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ «ΡΓΞΤΚ ΗΑΡΟΖΙΤΚ»,  

ΗΤΔΖΗΜΟ CPV 

ΝΓΠΞΓΘΑΖΜ ΗΖΚΕΟΕΟ CPV 09134100-8, 

ΝΓΠΞΓΘΑΖΜ ΘΓΞΙΑΚΟΕΟ CPV 09135100-5,  

ΑΙΜΘΡΒΔΕ ΒΓΚΔΖΚΕ CPV 09132100-4 

ΗΤΔΖΗΜΟ ΝΞΜΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΡ 1611 

ΟΡΚΜΘΖΗΕΟ ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΔΜΙΓΚΕΟ 

ΔΑΝΑΚΕΟ 
189.980,74 € ζπκπ. ηνπ ΦΝΑ 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά 

κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, 

ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο 

ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ Οε επξψ ειεχζεξν 

ΠΜΝΜΟ ΗΑΠΑΘΓΟΕΟ ΠΤΚ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

Ειεθηξνληθή Ρπνβνιή: Οηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.) 

Έληππα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

Οην Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Π.Η.:33100, Γξαθείν Νξνκεζεηψλ 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕΟ 13/2/2019 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΓΚΑΞΛΕΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ 

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 
14/2/2019 θαη ψξα 08.00 π.κ. 

ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ 

ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 
11/3/2019 θαη ψξα 18:00 κ.κ. 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕΟ 

ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ 
15/3/2019 ψξα 10:00 πκ 

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ Έλα (1) Έηνο 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

Οειίδα 7 απφ 45 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α : ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ 

ΆΞΘΞΜ 1 : ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ 

Μ δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ 

(ΓΟΕΔΕΟ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο 

ΡΑ Ν1/2390/2013. 

ΆΞΘΞΜ 2 : ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑ ΑΞΕ - ΞΜΚΜΟ ΗΑΖ ΠΜΝΜΟ ΝΜΡ  ΘΑ ΓΖΚΓΖ Μ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ 

Πα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είλαη ηα εμήο: 

Οηνηρεία θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη εκεξνκελίεο δηαγσληζκνχ: 

 Γπσλπκία: ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ ΑΦΙ: 999918141, ΔΜΡ: ΑΙΦΖΟΟΑΟ, Δηεχζπλζε: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 

33100 Άκθηζζα 

 Δηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο: www.promitheus.gov.gr 

 Εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΓΟΕΔΕΟ: …………………………13/2/2019 

 Εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ……………………………………………………………………………14/2/2019 ψξα 08:00 π.κ. 

 Ηαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ:………………………………………………………11/3/2019 ψξα 18:00 κ.κ. 

Ιεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Οχζηεκα. 

Μ ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.4155/13 θαη ην 

άξζξν 6 ηεο ΡΑ Ν1-2390/2013 «Περληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.) ». 

Ε ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία κεγαιχηεξε ησλ είθνζη δύν (22) 

εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΗΕΙΔΕΟ (άξζξν 121 Κ.4412/2016)  

Ε ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  

ΆΞΘΞΜ 3 : ΟΠΜΖΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ - ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ 

Πα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, θαηά ζεηξά ηζρχνο, είλαη:  

1. Ε παξνχζα δηαθήξπμε. 

2. Ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

3. Ε ηερληθή πεξηγξαθή. 

4. Μ ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

5. Πηκνιφγην. 

Γηα ηε κειέηε απηή κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην Πκήκα Νξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Κ. Άκθηζζαο Μηθηζκφο 

Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα, ηει.:(22653) 50131, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηε 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.dypethessaly.gr θαη ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο 

Ορεηηθά αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε), 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.  

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο), ην δε ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ζα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Μη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν 8 (νθηψ) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pireasnet.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαληήζεη ζπγθεληξσηηθά ζε 6 (έμη) εκέξεο, ην αξγφηεξν, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

ΆΞΘΞΜ 4 : ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ ΙΓΘΓΠΕΟ  

Μ Νξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 189.980,74 € ζπκπ. ηνπ ΦΝΑ θαη ζα βαξχλεη ηηο νηθείεο 

πηζηψζεηο κε KAE 1611 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γ.Κ. Άκθηζζαο 

ΆΞΘΞΜ 5 : ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ΟΠΜ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜ : 

Οχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Κ. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα 

είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΟΔΟ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 

ηα Ναξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Νξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Οπκθσλίαο, 

θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Μη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ 

πξνζθνξά. Ε επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη  ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε 

ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΞΘΞΜ 6 : ΝΞΜΫΝΜΘΓΟΓΖΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Νξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. - Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο : 

Μη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Ιεηξψνπ (ΑΦΙ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXIS Net ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Νιεξνθνξηαθψλ Οπζηεκάησλ. Γθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 

Πκήκα Νξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηνηρείσλ ηεο Δηεχζπλζεο Ννιηηηθήο Νξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Ηξαηηθψλ 

Νξνκεζεηψλ. 

 Μη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Ιεηξψνπ (ΑΦΙ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΝΑ (VAT 

Ζdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Γθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Πκήκα Νξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηνηρείσλ ηεο 

Δηεχζπλζεο Ννιηηηθήο Νξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Ηξαηηθψλ Νξνκεζεηψλ. 

Πν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Οπζηήκαηνο. 

Μ ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Οχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο 

εγγξαθήο ηνπ. Γθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο 

πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 
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ΆΞΘΞΜ 7 : ΝΞΜΘΓΟΙΖΓΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ 

Γθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έμη εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ., 

ζχκθσλα κε ην αξ. 67, παξ.2 ηνπ Κ.4412/2016. 

Πα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Γ.Ο.Ε.∆Ε.Ο θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Νξνκεζεπηέο.  

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Μ πξνζθέξσλ πξνκεζεπηήο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

δελ δχλαηαη µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο . 

ΆΞΘΞΜ 8 : ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ΟΠΜΚ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜ 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Μη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα µε ηα άξζξν 79 θαη 93 ηνπ Κ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 11 ηεο ΡΑ 

Ν1/2390/13 «Περληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ 

(Γ.Ο.Ε.∆Ε.Ο.)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 

1.Γγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 

Μη Νξνζθέξνληεο νθείινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ Γγγπεηηθή Γπηζηνιή 

Οπκκεηνρήο ζηελ δηαθήξπμε γηα ηελ νπνία ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Πν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Ν.Α. Πν χςνο ηεο Γγγπεηηθήο Γπηζηνιήο Οπκκεηνρήο, ε δηάξθεηα ηεο, ηα 

ηδξχκαηα έθδνζεο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ηεο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2.ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΩΟΕΟ (ΠΓΡΔ) 

Οε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνµηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ : 

α) νη δηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Μ.Γ.,Γ.Γ.,Γ.Ν.Γ. ή Ζ.Η.Γ.  

β) ν δηεπζχλσλ Οχµβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Α.Γ  

γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη λφµηµνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

Παρατίθεται στο Παράρτημα Ζ 

ΓΓΚΖΗΑ 

Οεκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Κ. 1599/86, πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ππνγξάθνληαη 

 απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή 

 φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, 

Ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη ειιηπή, ν 

δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

Γπηζεκάλζεηο σο πξνο ηνλ ηξόπν ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ Ρπεύζπλσλ Δειώζεσλ 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη «Ρπεχζπλε δήισζε» λνείηαη, γηα ηνπο εκεδαπνχο, δήισζε θαηά ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ. 1599/1986, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ζπκκεηέρνληνο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηα Γιιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 454 ηνπ Ηψδηθα Ννιηηηθήο Δηθνλνκίαο θαη άξζξνπ 36 ηνπ Ηψδηθα πεξί Δηθεγφξσλ (Κ. 4194/2013). 

Μη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ή δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ή εθδίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf, θέξνπλ – επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή - ηνπ 

πξνζθέξνληα, ελψ δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Μη ελ ιφγσ Ρπεχζπλεο δειψζεηο δελ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζηνχλ ζηελ έληππε κνξθή ηνπο. 

Μη Ρπεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ςεθηαθήο ππνγξαθήο εληφο 30 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Μη σο άλσ Ρ. Δ. δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, σζηφζν νη 

σο άλσ ππνγξαθέο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

Μη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα 

παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

θιπ.), ψζηε λα είλαη νξζέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Κ. 1599/1986. 

Μη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ινηπέο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ή εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ, ππνβάιινληαη επίζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζε κνξθή αξρείνπ 

ηχπνπ .pdf. Γθφζνλ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ έρνληνο πξνο ηνχην ππνρξέσζε, δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ 

ζηελ έληππε κνξθή ηνπο. Οε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνζθνκίδνληαη επηπιένλ ζε έληππε κνξθή ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη θέξνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Οε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν, ελψ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ φπνηνλ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή απφ εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ 

εμνπζηνδνηηθνχ εγγξάθνπ). 

Μη Γλώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Ε Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. 

Ε έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε από όινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ απνηεινύλ ηελ έλσζε, είηε από εθπξόζσπό ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Οηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Μ πξνζδηνξηζκφο απηφο γίλεηαη κε 

ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο Ρ.Δ. 

Ιε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Οε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Οχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε Οχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 

ηεο. Ε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ηνλ Φνξέα Ρινπνίεζεο ηεο 

Οχκβαζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Γάλ απνθαζηζηεί φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο 

ηεο  Οχκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα  εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Φνξέα Ρινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΞΘΞΜ 9 : ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ 

1. Γγγχεζε ζπκκεηνρήο 
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α) Ηαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Κ. 4412/2016, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα 

θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Ρπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο Φ.Ν.Α.) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. 

β) Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο: 

β1) πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

β2) αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ. 

γ) Ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 

πξνζθνξάο. Οε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ν Φνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

δ) Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο ή παξέρεη 

ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ ή δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη έγθαηξα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε) Οηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

ζη) Νξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

δ) Ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη 

απφ απηφλ ζηελ Γπηηξνπή Δηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν), εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο. 

2. Γγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α) Μ πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ην 5 (πέληε) επί ηνηο εθαηφ (%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ είδνπο ή 

ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη, ρσξίο ηνλ Φ.Ν.Α. 

β) Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Οε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΝΑ. 

δ) Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε) Μ ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή 

παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ζη) Μη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Γάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, 

ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ηνπο 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Γάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

3. Μη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Οπκθσλίαο πεξί Δεκνζίσλ 
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Οπκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Κ. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Ιπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Γ.Π.Α.Α. - Π.Ο.Ι.Γ.Δ.Γ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Πακείνπ Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε u963 ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Πακείν Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

4. Μη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Ι. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη ηεο δηδήζεσο, θαη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Φνξέα θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Πν Κνζνθνκείν επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

Οε θάζε πεξίπησζε ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Κ. 4412/2016. 

ΆΞΘΞΜ 10 : ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ ΗΑΖ ΡΝΜΒΜΘΕ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

Πα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο-Περληθή πξνζθνξά» θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 

Ηαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Μηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Νεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Περληθή Νξνζθνξά» 

Οηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο-Περληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη 

φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ηεο 

πξνζθνξάο. Οπγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Μη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην Κ.4155/13 (ΦΓΗ/Α’/29-5-2013) θαη 

ην άξζξν 11 ηεο ΡΑ Ν1/2390/13 «Περληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 
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Μη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κνζνθνκείνπ, 

θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Γ.Η. θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεώξεζε. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο – Περληθή 

Νξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ 

ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (Νξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Το ηέηνηα ζηνηρεία 

ελδεηθηηθά είλαη ε Γγγπεηηθή Γπηζηνιή ζπκκεηνρήο, Νηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο . 

Περληθή πξνζθνξά 

Ιε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ: 

α) Άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α’, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Κ. 3054/2002 

(δεθηή θαη ζε κνξθή αληηγξάθνπ). Ε άδεηα απηή ζα πηζηνπνηεί φηη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ειάρηζην θεθάιαην, δηαζεζηκφηεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζεζηκφηεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 

6
ν
 άξζξν ηνπ Κ. 3054/2002, ζηηο παξαγξάθνπο 5 (α), (β) θαη (γ), αληίζηνηρα. 

β) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή άδεηα Θηαληθήο Γκπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζχκθσλα κε ην Κ. 

3054/2002 άξζξν 7 παξάγξαθνη 3 (α) θαη (γ), αληίζηνηρα (δεθηή θαη ζε κνξθή αληηγξάθνπ). Οε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη 

πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ άδεηα εκπνξίαο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαηεγνξίαο Α’, ζχκθσλα κε ην 6ν 

άξζξν ηνπ Κ. 3054/2002, δχλαληαη λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζηε ζέζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή ηεο 

άδεηαο Θηαληθήο Γκπνξίαο πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

Α1.Μη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο, ην 

νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζρεδηαζκέλνπο λα ιεηηνπξγνχλ µε 

απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ, ζχµθσλα µε ηελ απφθαζε 467/2002 ηνπ Αλσηάηνπ εµηθνχ Οπµβνπιίνπ. 

Γηδηθφηεξα, ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο ζα είλαη µίγµα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δε ζα πεξηέρεη λεξφ ή άιιεο μέλεο 

χιεο ζε πνζνζηά µεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφµελα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ εµηθνχ Οπµβνπιίνπ 467/2002 

«Νξνδηαγξαθέο θαη µκέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο». 

Μη ελ ιφγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγµαηα πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξφιπζεο ή θαη µίγµαηα απηψλ ζε ηέηνηεο 

αλαινγίεο, ψζηε λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Γεληθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο ζα 

είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε. 

Πν πεηξέιαην ζέξµαλζεο έρεη ρξψµα θφθθηλν θαη πεξηέρεη ηρλεζέηε solventyellow 124, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 468/2002 

απφθαζε ηνπ ΑλσηάηνπεµηθνχΟπµβνπιίνπ, ζε πνζνζηφ 6 ρηιηνζηφγξαµµα αλά ιίηξν πεηξειαίνπ. 

Μ ρξσµαηηζµφο θαη ε ηρλεζέηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο γίλεηαη ζχµθσλα µε ηελ πξναλαθεξφµελε απφθαζε. Ε έληαζε ηνπ 

ρξσµαηηζµνχ θπµαίλεηαη απφ ASTM No 3 έσο ASTM No 5. 

Α2.Μη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην πεηξέιαην θίλεζεο, ην νπνίν 

πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θηλεηήξσλ Diesel, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 355 / 2000 ηνπ 

Αλσηάηνπ εκηθνχ Οπκβνπιίνπ . 

Νξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα. 

 Γπίζεο : 

Πν πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο απφ λεξφ θαη θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ 

πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Γηδηθφηεξα, ην πεηξέιαην θίλεζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δε ζα πεξηέρεη λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο 

ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ εκηθνχ Οπκβνπιίνπ 355 / 2000 «Νεηξέιαην 

θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ». 
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Μη ελ ιφγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξφιπζεο ή θαη κίγκαηα απηψλ ζε ηέηνηεο 

αλαινγίεο, ψζηε λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Γεληθφηεξα, νη ηδηφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα 

είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε. 

Πν πεηξέιαην θίλεζεο ζα έρεη ην θπζηθφ ηνπ ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ ή ηρλεζέηνπ. 

Ρπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζα εγγπάηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ρπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη 

απηνί, φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία ηα πξννξίδεη ν θνξέαο . 

Ρπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη φηη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ 

πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ. 

Ε Περληθή Νξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Πα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Οε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη 

ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Γθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ηνπ). 

Έηζη, ζηνλ (ππφ) θάθειν «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο – Περληθή Νξνζθνξά», ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά πιήξεο ηερληθή 

πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε - παξαπνκπή (αλά είδνο κε αλαθνξά θαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ) ηφζν κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία ζα θέξεη θαη ςεθηαθή ππνγξαθή. Νξνο ηνχην 

ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ΦΡΘΘΜ ΟΡΙΙΜΞΦΤΟΕΟ ηνπ Ναξαξηήκαηνο Γ΄ ΠΓΚΖΗΓΟ 

ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ. 

Νεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά» 

Οηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

(Νξνκεζεπηή). 

Ε Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά». 

Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οηελ 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Πα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Οε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή 3 δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ), πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Πηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε γηα ην 

αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο.  

Πηκή Αλαθνξάο γηα ην Νεηξέιαην θίλεζεο (αλά ιίηξν) 1,114 € 

Πηκή Αλαθνξάο γηα ην Νεηξέιαην ζέξκαλζεο (αλά ιίηξν) 0,865 € 

Πηκή Αλαθνξάο γηα ηελ Ακφιπβδε βελδίλε (αλά ιίηξν) 1,235 € 

Ηαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, επηπιένλ 

ζπκπιεξσκέλν θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό 

έθπησζεο ζε κνξθή .pdf  
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Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γπηζεκάλζεηο γηα ηνλ ηξόπν ζύληαμεο ηεο Μηθνλνκηθήο Νξνζθνξάο 

 Ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο 

λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο 

απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο 

 Οηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε 

δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, (είδνο, κνλάδα κέηξεζεο, ηηκή) κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηε δηαθήξπμε. 

 Μη ηηκέο (ζε επξψ) πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

εθηόο ηνπ Φ.Ν.Α. πνπ αλαθέξεηαη ρσξηζηά, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Ν.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ηάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο θεξπζζόκελεο πνζόηεηαο. 

 Δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε εθ 

παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο - 

Περληθή Νξνζθνξά». 

 Μκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε 

εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο - Περληθή Νξνζθνξά»), ε 

εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν 

«Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά». 

 Δελ πξνβιέπεηαη φξνο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ηεο ζχκβαζεο. Νξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Νξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη 

ππφ αίξεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

ΓΓΚΖΗΑ 

Δηεπθξηλίζεηο επί ησλ Δηθαηνινγεηηθψλ Οπκκεηνρήο ή επί ηεο Περληθήο Νξνζθνξάο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ 

δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Γηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Γπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, 

(άξζξν 102 Κ.4412/2016), λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

επτά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ε δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά 

κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε 

παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κ. 

4250/2014, κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο 

απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε 

δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

Ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη 

απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 

Οε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ελδερφκελε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ πξνζθέξνληνο, ηδίσο αλ ηα 
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ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ 

ζεκαίλεη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Οε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. 

Απφ ην ζχζηεκα παξέρεηαη ε ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε ησλ 

αξρείσλ ζηνπο ππν(θαθέινπο) ηεο πξνζθνξάο. Ε Ρπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη 

πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

ΆΞΘΞΜ 11 : ΠΞΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ – ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΕ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ 

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ.  

Ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 15-03-2019 θαη ψξα 10:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. 

Ηαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Δηθαηνινγεηηθά 

Οπκκεηνρήο Περληθή Νξνζθνξά» . 

Μη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο – Περληθή Νξνζθνξά», νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Μκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

ΆΞΘΞΜ 12 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ 

Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 360 εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΆΞΘΞΜ 13 : ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΠΤΚ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ – ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕ  

Ιε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ Δηαγσληζκό θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ 

πξνζθνξά απνδεηθλύεηαη αλεπηθύιαθηα από κέξνπο ηνπ ηα αθόινπζα: 

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

 Ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ησλ νπνίσλ έιαβε πιήξε θαη 

αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 Πα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

 Ναξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 Οπκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 Απνδέρεηαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ν ηειεπηαίνο επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηεί ε αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

1. Ιεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Γπηηξνπή Δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ 

ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Οχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 100 ηνπ Κ. 4412/2016), φπσο εηδηθφηεξα αλαιχεηαη παξαθάησ. 
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2. Ε Γπηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε 

έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην θνξέα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε 

«Δηθαηνινγεηηθά Οπκκεηνρήο - Περληθήο Νξνζθνξάο». Μη ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Μηθνλνκηθή Νξνζθνξά» δελ 

απνζθξαγίδνληαη. 

3. Ιεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Γπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ 

απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Οηε ζπλέρεηα ε Γπηηξνπή 

ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, θαη αμηνινγεί 

ηε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηεο Ρπεξεζίαο. 

4. Ηαηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε Γπηηξνπή κπνξεί λα απεπζχλεη αηηήκαηα ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην 

ζχζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί 

λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Μη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη, κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο 

(αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

5. Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε Γπηηξνπή ειέγρεη ηνπο θαθέινπο ηερληθήο 

πξνζθνξάο απηψλ πνπ δελ απνθιείνληαη κε βάζε ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οε επόκελεο ζπλερόκελεο 

θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ε Γπηηξνπή Δηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο 

απφξξηςεο. 

6. Οε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα ζπκθέξνληα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηφηε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα 

ζεκεηψλεη ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ έλδεημε «Γκπηζηεπηηθφ». Οε αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο. Ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 

κφλνλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ, πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, φπσο 

αλαιχεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. 

7. Ιε ην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεη ε Γπηηξνπή Δηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηνλ απνθιεηζκφ ππνςεθίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ, ραξαθηεξίδεη πνηεο πξνζθνξέο θξίλνληαη «ηππηθά απνδεθηέο ή κε» θαη 

πξνσζεί ην πξαθηηθφ ζηελ ζπιινγηθφ φξγαλν γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

8. Ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη απφ ηελ Γπηηξνπή Δηαγσληζκνχ 

θαη απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 

δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Οηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε 

αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ Μηθνλνκηθήο Νξνζθνξάο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε 

ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

9. Αθνινχζσο, ε Γπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, 

αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. 

Δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ θξηηήξην είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

κφλν βάζεη ηηκήο, εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε Γπηηξνπή 

θαηαηάζζεη ηνπο πξνζθέξνληεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. 

10. Οε πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ N. 3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Κ. 4412/2016 ε εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Γπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Γλζηάζεσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ην Δ.Ο. γηα ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί ηεο 

απνδνρήο ή κε ηεο έλζηαζεο 

11. Ιεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Κνζνθνκείν εηδνπνηεί εγγξάθσο, κέζσ ηνπ Οπζηήκαηνο ΓΟΕΔΕΟ, ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο ην πνιχ 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ 
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εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κ. 4250/2014 ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

80 ηνπ Κ 4412/2016. 

 Πα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ κεηνδόηε, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε Φ.Γ.Η., ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Νξφεδξνο θαη ν Δηεπζχλσλ Οχκβνπινο ΑΓ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο 

απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

η) Γηα Αλώλπκε Γηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Γ.Η. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη 

γ) Φ.Γ.Η., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.  

ηη) Γηα Γ.Ν.Γ. Ζ.Η.Γ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Γ.Ν.Γ.,Ζ.Η.Γ.  

ηηη) Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Μ.Γ., Γ.Γ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Πα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Μηθνλνκηθή Ρπεξεζία θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

Πα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε 

κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Γ.Η. πνπ έρεη θαηαηεζεί 

 Απόζπαζκα Ννηληθνύ Ιεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο (άιισο, αλ ε ηζρχο ηνπ έρεη ιήμεη απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θαη λεψηεξνπ ελ ηζρχ πνηληθνχ κεηξψνπ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) απφ  ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη  

α)δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ηα πξφζσπα ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Κ. 4412/2016. 

β) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΓΡ ηνπ 

Οπκβνπιίνπ ηεο 24εο Μθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΓΓ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

γ) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΓΓ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ζνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΓ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,   

δ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ (ΓΓ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

ε) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ζνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 4 απηήο, 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Μδεγίαο 2005/60/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Μδεγίαο 2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ (ΓΓ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 
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Οε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηεη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. Ε ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ηνπο ∆ηαρεηξηζηέο όηαλ ην λνµηθό πξόζσπν είλαη Μ.Γ., Γ.Γ., Γ.Ν.Γ. θαη IKE, ζηνλ 

πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Γ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

Ρπεύζπλε Δήισζε ηνπ Κ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπ, φζν θαη γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ 

πξνζσπηθφ. 

Νηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

Νηζηνπνηεηηθό/ά ην/ηα νπνίν/α λα έρεη εθδνζεί εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

Νηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γπηκειεηεξίνπ φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα - είδνο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ, νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο. 

Αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ ζπληάζζεηαη θαηά ηηο ηξείο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, αιιηψο δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξείο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Ηαηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε 

(παξαιήπηεο εκεξνκελία, πνζφ). 

Νηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε 

πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ θαηά ISO 9001 θιπ, γηα φπνην απφ ηα είδε απαηηείηαη. 

Οε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

Ε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ θαηαθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Γζληθνχ Οπζηήκαηνο Ειεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (Γ. Ο. Ε. ΔΕ. Ο.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr.  

Πα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Ιεηνδόηε». 

Γπίζεο, πξνζθνκίδνληαη ζε θπζηθή έληππε κνξθή - κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε - εληόο ηξηώλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ (απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο) ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κνζνθνκείνπ ηα έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κ. 4250/2014. Γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο θαη πξνζθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξα 8 θαη 10 ηεο παξνχζεο. Οπγθεθξηκέλα, δελ πξνζθνκίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (φπσο νη Ρπεχζπλεο Δειψζεηο) 

θαη θαηά ζπλέπεηα θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ 

επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 

ηνπ Κ. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ Κ. 4412/2016 ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κνζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Γπηηξνπή 

αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ πξνο ην Δ.Ο. γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Πα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

ΆΞΘΞΜ 14 : ΓΓΙΡΘΓΖΑ - ΝΞΜΟΒΑΟΕ ΟΠΑ ΓΓΓΞΑΦΑ  - ΟΡΓΗΞΜΡΟΓΖΟ ΟΡΙΦΓΞΜΚΠΤΚ  

1. Πν Κνζνθνκείν δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Γθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ 

ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

3. Δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, απαηηεί 

Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ΆΞΘΞΜ 15 : ΗΞΖΟΕ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  

Ε Γπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην Δ.Ο. πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, 

κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Πελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο, 

β) Πε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

γ) Πε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 

ΆΞΘΞΜ 16 : ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΓΟ ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ – ΈΚΔΖΗΑ ΙΓΟΑ  

Ηάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή 

ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Γπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΓΝΝ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 

δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 

1. Οε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη: 
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α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ε πξάμε 

θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή κε ηειενκνηνηππία (άξζξν 361 παξ. 1 πεξ. α΄ λ. 4412/2016) ή 

β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο (άξζξν 361 παξ. 1 πεξ. β΄ λ. 4412/2016), άιισο 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Γηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη 

κεηά ηελ πάξνδν δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην Ηεληξηθφ Ειεθηξνληθφ Ιεηξψν Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ 

(ΗΕΙΔΕΟ άξζξν 361 παξ. 1 πεξ. γ΄ λ. 4412/2016). 

2. Οε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο (άξζξν 361 παξ. 2 λ. 4412/2016). 

Ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Γπηθνηλσλία» ηνπ ΓΟΕΔΕΟ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Νξνδηθαζηηθή Νξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Ηαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 

κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΝΝ επί ηεο πξνζθπγήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ναξάβνιν 

1. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα παξάβνιν ππέξ ηνπ 

Δεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ (0,50%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Ν.Α.) ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Πν χςνο ηνπ παξάβνινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ 

δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. Αλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ πξνθχπηεη ε πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο, γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, θαηαηίζεηαη παξάβνιν χςνπο εμαθνζίσλ (600) επξψ (άξζξν 363 παξ. 1 

λ. 4412/2016). 

2. Γάλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπ παξάβνινπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηα 

νπνία αζθείηαη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (άξζξν 363 πα ξ. 2 λ. 4412/2016). 

3. Πν χςνο ηνπ πνζνζηνχ θαη ηα αλψηαηα θαη θαηψηαηα φξηα ηνπ πνζνχ ηνπ παξάβνινπ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Ρπνπξγψλ Μηθνλνκηθψλ θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ (άξζξν 363 παξ. 3 λ. 4412/2016). 

4. Πν παξάβνιν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ε σο άλσ θαηάζεζε ηνπ παξαβφινπ γίλεηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-παξάβνινπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νιεξνθνξηαθψλ Οπζηεκάησλ 

(ΓΓΝΟ) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ παξάβνινπ ν 

πξνζθεχγσλ ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη ζην πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Ηαλνληζκνχ 

έληππν πξνζθπγήο ηνπ Ναξαξηήκαηνο Ζ εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνχ ζε Πξάπεδα, επηθπξσκέλε 

εθηχπσζε απφ ηε ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νιεξνθνξηαθψλ Οπζηεκάησλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκηθψλ φηη ην σο άλσ 

παξάβνιν, ππφ ηνλ αληίζηνηρν Ησδηθφ, θέξεη ηελ έλδεημε “πιεξσκέλν” θαζψο θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ απφ ηελ Ρπεξεζία πνπ ην απνδέρεηαη. 

5. Οε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ή ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη 

ζηνλ πξνζθεχγνληα κε ηελ απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ΑΓΝΝ, πνπ εμέηαζε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Γπίζεο, 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή 

πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΓΝΝ επί ηεο πξνζθπγήο (άξζξν 363 παξ. 5 λ. 

4412/2016). 

Ηνηλνπνίεζε ηεο πξνζθπγήο -Απόςεηο αλαζέηνπζαο αξρήο -Γλεκέξσζε ελδηαθεξόκελσλ ηξίησλ 

1. Οηηο πεξηπηψζεηο θαηάζεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8, ε αλαζέηνπζα αξρή, ην αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο θαηάζεζεο εξγάζηκε εκέξα, εηδνπνηεί ηελ ΑΓΝΝ 
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ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ηεο παξαρσξεί δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γπίζεο ε αλαζέηνπζα αξρή: (α) θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή 

ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Ηαλνληζκνχ, θαη (β) δηαβηβάδεη ζηελ ΑΓΝΝ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηηο 

απφςεηο ηεο επί ηεο πξνζθπγήο θαη ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

ζηηο απφςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

πξάμεο (άξζξν 365 παξ. 1 ππνπαξ. α΄ λ. 4412/2016). 

2. Οηηο πεξηπηψζεηο θαηάζεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΓΝΝ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8, 

ε πξνζθπγή θαηαρσξίδεηαη απζεκεξφλ. Πν αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο θαηαρψξηζεο εξγάζηκε εκέξα ε πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαιείηαη απηή: (α) λα θνηλνπνηήζεη ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 

παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Ηαλνληζκνχ, θαη (β) λα 

δηαβηβάζεη ζηελ ΑΓΝΝ, ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο, ηoλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηηο 

απφςεηο ηεο επί ηεο πξνζθπγήο θαη ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο. Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

ζηηο απφςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

πξάμεο (άξζξν 365 παξ. 1 ππνπαξ. β΄ λ. 4412/2016). 

3. Πν αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ν ζρεκαηηζκφο ηεο ΑΓΝΝ, ελψπηνλ ηνπ 

νπνίνπ εθθξεκεί ε εμέηαζή ηεο, ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. Γάλ δηαπηζηψζεη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δελ εθπιήξσζε 

ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη απφ ηελ ΑΓΝΝ, έηζη ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα αζθήζνπλ παξέκβαζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Ηαλνληζκνχ (άξζξν 365 παξ. 5 λ. 4412/2016). 

Γμέηαζε ηεο πξνζθπγήο 

1. Ε πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ θιηκάθην ηεο ΑΓΝΝ, πνπ νξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ηαλνληζκνχ Θεηηνπξγίαο 

ηεο Αξρήο. Οε θάζε πξνβιεπφκελε απφ ην ίδην άξζξν πεξίπησζε νξηζκνχ θιηκαθίνπ κε ζχλζεζε ηξηκειή ή επηακειή, ηεξνχληαη 

νη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 365 θαη παξ. 1 ηνπ 367 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο 

θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αληηζηνίρσο. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο, ην αξκφδην θιηκάθην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ κέινπο πνπ αζθεί θαζήθνληα Νξνέδξνπ ηνπ Ηιηκαθίνπ. Οηελ πξφζθιεζε πεξηιακβάλνληαη ε εκεξνκελία, ε ψξα 

θαη νη πξνο εμέηαζε πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε απηφ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

Ηαλνληζκφ Θεηηνπξγίαο ηεο ΑΓΝΝ. 

2. Ιε ηελ πξάμε νξηζκνχ εηζεγεηή ηνπ πξνεδξεχνληνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ΑΓΝΝ πνπ εμεηάδεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, νξίδεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο εμέηαζήο ηεο, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθπγήο (άξζξν 365 παξ. 4 εδ. α΄ λ. 

4412/2016). 

3. Ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θνηλνπνηείηαη πξνο ελεκέξσζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ πξνζθεχγνληνο, 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ησλ παξεκβαηλφλησλ, δέθα (10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. Ππρφλ παξάιεηςε θνηλνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην δελ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΓΝΝ επί ηεο πξνζθπγήο. Οε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ηαλνληζκνχ, ε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ θιήζε ηνπ εηζεγεηή πξνο ηνλ πξνζθεχγνληα, ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνπο παξεκβαίλνληεο λα 

πξνζθνκίζνπλ ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ή είλαη νπσζδήπνηε ρξήζηκα εληφο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εξγάζηκεο πέληε (5) εκέξεο. 

ΆΞΘΞΜ 17 : ΔΓΖΓΙΑΠΑ – ΔΓΖΓΙΑΠΜΘΕΣΖΑ  - ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ 

Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ην Κνζνθνκείν ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα απνζηέιιεη δείγκαηα ησλ εηδψλ (πνπ ζα 

παξαιακβάλνληαη εηο δηπινχλ θαη ζα ζθξαγίδνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ 

θνξέα) ζην Γεληθφ εκείν ηνπ Ηξάηνπο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκθσλία ή κε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Πελ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζα αθνινπζεί νγθνκέηξεζε, ζχκθσλα κε 

ηε ζεξκνθξαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Οε πεξίπησζε ηεο παξαπάλσ αζπκθσλίαο πξνδηαγξαθψλ ή αλάκημεο 
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ηνπ πεηξειαίνπ κε άιια ζπζηαηηθά ή πιηθά πάζεο θχζεσο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

παξαδνζείζα πνζφηεηα κε άιιε, ζχκθσλε θαη θαηάιιειε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαζψο θαη λα απνθαηαζηήζεη 

νπνηαδήπνηε δεκηά, πνπ ηπρφλ έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ παξαπάλσ αηηία. 

Όηαλ ε αξκφδηα Γπηηξνπή Ναξαιαβήο ακθηβάιιεη γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ θαηεγνξία ή ηελ πξνέιεπζε ησλ παξαδηδφκελσλ 

εηδψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα ηεο απφςεσο ηεο, ηφηε ε Γπηηξνπή είλαη 

ππνρξεσκέλε λα πάξεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη λα ην ζηείιεη απ’ επζείαο ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα γηα εμέηαζε θαη 

γλσκάηεπζε.  

Μη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δειαδή ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα αξκόδηα εξγαζηήξηα, δηελεξγνύληαη 

όπνηε απηό θξηζεί ζθόπηκν ή ζε θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηόηεηα ή ηελ πξνέιεπζε ησλ εηδώλ κε επζύλε 

ηεο Γπηηξνπήο Ναξαιαβήο. 

1. Όηαλ δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ είδνπο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. Οε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηήο ή ν εθπξφζσπνο ηνπ δελ παξεπξεζεί ή αξλείηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο, ε 

Γπηηξνπή ζεκεηψλεη ηελ απνπζία ή ηελ άξλεζε θαη δηελεξγεί θαλνληθά ηελ δεηγκαηνιεςία. Οεκεηψλεηαη φηη εάλ δεηεζεί 

παξαδίλεηαη θαη ζηνλ πξνκεζεπηή φκνην δείγκα, επίζεκα ζθξαγηζκέλν, ην νπνίν θαηαρσξείηαη ζην πξσηφθνιιν 

δεηγκαηνιεςίαο. 

2. Ε Γπηηξνπή Ναξαιαβήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη θαη λα απνζηέιιεη δείγκαηα ηνπ είδνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

γηα εμέηαζε θαη πξαγκαηνγλσκνζχλε, φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Πελ απνζηνιή ηνπ δείγκαηνο 

δηθαηνχηαη λα ζπλνδεχεη θαη ν πξνκεζεπηήο ή εθπξφζσπφο ηνπ, αλ ην δεηήζεη εγγξάθσο κε ζεκείσζε ζην πξσηφθνιιν 

δεηγκαηνιεςίαο. 

Πα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζύλεο ζα βαξύλνπλ πάληνηε θαη θάζε θνξά ηνλ πξνκεζεπηή.  

Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη φηαλ δηαπηζησζεί (κεηά ηελ Έθζεζε Γμέηαζεο ησλ δεηγκάησλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο) απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, φηη ηα παξαδηδφκελα είδε είλαη ζχκθσλα κε θάζε φξν ηεο ζχκβαζεο, ζα 

ζπληάζζεηαη Μξηζηηθφ Πκεκαηηθφ Νξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ εηδψλ ζην νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη νη θξάζεηο : 

1.Όηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα εθπιεξψζεθαλ φινη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη 

2.Πα παξαιεθζέληα είδε πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Γάλ θάπνην είδνο είλαη ειαηησκαηηθφ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο δελ ζα παξαιακβάλεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 

ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δε πνπ ν πξνκεζεπηήο αξλεζεί λα αληηθαηαζηήζεη ην 

ειαηησκαηηθφ ή αθαηάιιειν είδνο ε αμία ηνπ ζα εθπίπηεη απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

ΆΞΘΞΜ 18 : ΑΚΑΗΜΖΚΤΟΕ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ΗΑΖ ΡΝΜΓΞΑΦΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

1. Οηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Πν 

Κνζνθνκείν θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ άξζξνπ 4412/2016. 

2. Ε απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν θνξέαο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο. Πα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 

θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ 

ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Κ. 4412/2016. 

3. Ιεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 
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4. Ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Γάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ λνζνθνκείνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

ΆΞΘΞΜ 19 : ΟΡΙΒΑΟΕ 

1. Ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ε ζχκβαζε 

ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε 

απνδεθηή απφ ην θνξέαο, θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ 

απνδεθηέο. 

Ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

- Πνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

- Πα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

- Πηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη ηηο πνζφηεηεο απηψλ. 

- Πελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

- Πνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

- Πηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

- Πηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

- Πνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

- Πνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

- Πηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

- Πνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

- Πηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

2. Ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κνζνθνκείνπ απφ ηνλ Δηνηθεηή. Πν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα παξακείλεη 

αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Ε ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Γπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ. 4412/2016. 

3. Ε Οχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο. Δχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε έσο 2 κήλεο κε κνλνκεξέο 

δηθαίσκα ηνπ Κνζνθνκείνπ σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

4. Ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Ναξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο 

ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα 

ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε. 

β) Ναξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ. 

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 

δ) Γθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο 

εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

ΆΞΘΞΜ 20 : ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο αξκφδηεο είλαη νη ηξηκειείο Γπηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο. 
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Πν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε 

καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε 

ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Ιε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ 

κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο. 

ΆΞΘΞΜ 21 : ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ  

Ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο 

κε ηειενκνηνηππία (fax), σο εμήο: 

 εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ fax ζηηο δεμακελέο ηνπ Κνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, 

ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ λφκηκνπ πξσηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Ρπεξεζηψλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο 

εθηάθηνπ αλάγθεο, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Κνζνθνκείν εγγξάθσο. 

 Ε παξάδνζε ηνπ Νεηξειαίνπ θίλεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο 

ηνπιάρηζηνλ 10.000 lit. 

Ε παξαιαβή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ Γπηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα απνδεηθλχεηαη 

κε ηελ ζχληαμε νξηζηηθνχ Νξσηνθφιινπ Ναξαιαβήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ 

θαη ηα κέιε ηεο Γπηηξνπήο. 

ΆΞΘΞΜ 22 : ΗΕΞΡΛΕ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΕ ΓΗΝΠΤΠΜΡ  

1. Μ αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ: 

α) εθφζνλ δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίζηεθε ζηελ πξφζθιεζε απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, 

β) εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Κ. 4412/2016. 

2. Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί 

ηε ζχκβαζε. 

β) Οπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3. Οηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Μιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Γίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Μ ππνινγηζκφο 

ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ 

εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Γπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 74. 

ΆΞΘΞΜ 23 : ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΤΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 

Ε πιεξσκή ηνπ Νξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.  

Ε πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα 

παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο 
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α) Μ Νξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε θξάηεζε 1% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν. 

β) Μ Νξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε: 

εθάπαμ θξάηεζε 0,06% ππέξ Γληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ Κ.4412/2016 παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 

 εθάπαμ θξάηεζε ραξηνζήκνπ 3% επί ηεο θξάηεζεο 0,06% θαη 

 εθάπαμ θξάηεζε 20% επί ηεο θξάηεζεο ραξηνζήκνπ 3%. 

εθάπαμ θξάηεζε 0,06% ππέξ ΑΓΝΝ ζχκθσλα κε ην Κ.4412/2016 παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 

 εθάπαμ θξάηεζε ραξηνζήκνπ 3% επί ηεο θξάηεζεο 0,06%  

 εθάπαμ θξάηεζε 20% επί ηεο θξάηεζεο ραξηνζήκνπ 3%. θαη 

γ) 2% ππέξ ησλ Μξγαληζκψλ Σπρηθήο Ργείαο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (κεηά ηελ 

αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ πιελ ηνπ θφξνπ)  

δ) Ηξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΝΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Πν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ θαη Νξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4412/2016 

ΆΞΘΞΜ 24 : ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ  

Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016. 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β : ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ – ΝΜΟΜΠΕΠΓΟ  

ΆΞΘΞΜ 25 : ΝΞΜΫΝΜΘΓΟΓΖΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ - ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 

Οηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. 

Μη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη απφ 

ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ εκείνπ ηνπ Ηξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Ηξαηηθψλ Δηπιηζηεξίσλ. Πα 

θαχζηκα πξννξίδνληαη γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ κεραλεκάησλ θαη ζέξκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πνλίδεηε φηη δηαηεξνχκε ην 

δηθαίσκα λα απνζηέιινπκε δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ζην Γεληθφ εκείν ηνπ Ηξάηνπο γηα λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηά ηνπ φζν 

θαη αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

ΆΞΘΞΜ 26 : ΓΖΔΕ – ΝΜΟΜΠΕΠΓΟ 

 

ΓΖΔΜΟ ΝΜΟΜΠΕΠΑ 

Νεηξέιαην θίλεζεο 135.540 lit. 

Νεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.063 lit. 

Ακφιπβδε βελδίλε 1.052 lit. 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ: ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

ΆΞΘΞΜ 27 : ΠΞΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ  ΝΖΚΑΗΑΟ ΟΡΙΙΜΞΦΤΟΕΟ  

 

 ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ : ΟΠΜΖΓΖΑ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ ; 

Α/Α ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΕΟ ΑΝΑΖΠΕΟΕ ΑΝΑΚΠΕΟΕ ΝΑΞΑΝΜΙΝΕ 

1 Οπκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

Ιέξνο Β΄ ηεο δηαθήξπμεο 

ΚΑΖ   

2 Νηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν Φνξέα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ISO 

9001 ή ηζνδχλακν  

ΚΑΖ 

(ΝΞΤΠΌΠΡΝΜ Ή 

ΑΚΠΖΓΞΑΦΜ 

ΓΝΖΗΡΞΤΙΓΚΜ ΑΝΜ 

ΔΕΗΕΓΜΞΜ) ΖΟΡΜΚΠΜΟ 

ΝΖΟΠΜΝΜΖΕΠΖΗΜΡ  

  

3 Νξνζθεξφκελα πξντφληα 

πηζηνπνηεκέλα απφ 

θνηλνπνηεκέλν Μξγαληζκφ  

ΚΑΖ 

ΟΕΙΑΚΟΕ CE 

  

 Όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ πηζηνπνίεζε θαη ISO πξσηφηππν ή αληίγξαθν επηθπξσκέλν απφ δηθεγφξν. 

Μ πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη (επί πνηλή απόξξηςεο): 

1. Οηε Οηήιε «ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΕΟ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο 

γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΝΑΖΠΕΟΕ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΚΑΖ» ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν. Γάλ ζπκπιεξσζεί έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο, 

απαηηείηαη ζπκκφξθσζε πξνο απηφλ, ζεσξνχκελν σο απαξάβαην φξν ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Νξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ 

απφ απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Οηε ζηήιε «ΑΝΑΚΠΕΟΕ ΡΝΜΣΕΦΖΜΡ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΚΑΖ/ΜΖ εάλ ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Γπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.  

4. Οηε ζηήιε «ΝΑΞΑΝΜΙΝΕ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Περληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Νηλάθσλ Οπκκφξθσζεο. Οηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 

θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

5. Γίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Περληθφ Φπιιάδην 3, Οει. 4 Ναξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα 

ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Νίλαθα Οπκκφξθσζεο, 

ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Νξνδ. 4.18)  
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ: ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΝΖΚΑΗΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ – ΠΓΚΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΝΖΚΑΗΑ ΑΚΑΘΡΟΕΟ ΠΓΚΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

α/α Γίδνο Ινλάδα κέηξεζεο Ννζφηεηα 

    

    

    

 

ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΝΖΚΑΗΑ ΑΚΑΘΡΟΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

α/α Γίδνο 
Ινλάδα 

κέηξεζεο 
Ννζφηεηα 

Πηκή κνλάδαο 

ρσξίο Φ.Ν.Α. 

Ννζνζηφ 

έθπησζεο %. 

Πειηθή ηηκή κε 

Φ.Ν.Α. 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ: ΡΝΜΔΓΖΓΙΑΠΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΜΘΩΚ  

Α) ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

Μλνκαζία Πξάπεδαο  .................................................................................................................................................................................................................  

Ηαηάζηεκα  ...................................................................................................................................................................................................................................  

(Δ/λζε: νδφο, αξηζκφο, Π.Η., fax)  ..........................................................................................................................................................................................  

Εκεξνκελία έθδνζεο  ...............................................................................................................................................................................................................  

Νξνο: 

5ε Ρ.ΝΓ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ  

33100 ΑΙΦΖΟΟΑ 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

ΑΞ …………  ΓΡΞΤ ………… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΓΡΞΤ ………… ππέξ ηεο Γηαηξείαο ………… 

Δ/λζε ………… γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………… γηα ηελ πξνκήζεηα ………… ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 

………… Δηαθήξπμή ζαο. 

Ε παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή εηο ηνλ  αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ 

Γηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Πν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζε ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο 

καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Ρπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Ε παξνχζα ηζρχεη κέρξη ……………. 
1
 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Δεκφζην θαη ηα ΚΝΔΔ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Ρπνπξγείν 

Μηθνλνκηθψλ γηα ηελ Πξάπεδά καο. 

  

                                                           

1
 ΟΕΙΓΖΤΟΕ ΓΖΑ ΠΕΚ ΠΞΑΝΓΔΑ: Ε ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΓΓΖ ΖΟΡ ΠΜΡΘΑΖΟΠΜΚ ΓΖΑ ΓΚΑ ΙΕΚΑ ΙΓΠΑ 

ΠΕ ΘΕΛΕ ΠΜΡ ΞΜΚΜΡ ΖΟΡΜΟ ΠΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ ΝΜΡ ΜΞΖΔΓΖ Ε ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ. 
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Β) ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ 

Μλνκαζία Πξάπεδαο  .................................................................................................................................................................................................................  

Ηαηάζηεκα  ...................................................................................................................................................................................................................................  

(Δ/λζε: νδφο, αξηζκφο Π.Η. fax)  ............................................................................................................................................................................................  

Εκεξνκελία έθδνζεο  ...............................................................................................................................................................................................................  

Νξνο: 

5ε Ρ.ΝΓ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ  

33100 ΑΙΦΖΟΟΑ 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ 

ΑΞ. ………… ΓΡΞΤ ………… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο  ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πφζνπ ησλ ΓΡΞΤ ………… ππέξ ηεο εηαηξείαο ………… 

Δ/λζε ………… κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………… ΓΡΞΤ, ην νπνίν θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΝΑ, γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ………… γηα θάιπςε αλαγθψλ (αξ. 

Δηαθήξπμεο …………). 

Πν παξαπάλσ πφζν ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζε ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πφζν ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ε παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο
2
, νπφηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πφζν ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Δεκφζην θαη ΚΝΔΔ, ζπλππνινγίδνληαο 

θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Πξάπεδά καο. 

                                                           

2
 ΟΕΙΓΖΤΟΕ ΓΖΑ ΠΕΚ ΠΞΑΝΓΔΑ: Ε ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΓΓΖ ΖΟΡ ΠΜΡΘΑΖΟΠΜΚ ΔΓΗΑΠΓΟΟΑΞΤΚ 

(14) ΙΕΚΤΚ. 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ: ΟΓΔΖΜ  ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

ΟΡΙΒΑΟΕ ΡΝ. ΑΞΖΘ. …./2019 

Οηελ Άκθηζζα, ζήκεξα…………………………., νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελόο 

Πν Γ. Κ. Άκθηζζαο, κε έδξα: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα θαη ΑΦΙ: 999918141, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηελ κε αξ. Α2β/Γ.Ν.νηθ.45691/17-06-16 (ΦΓΗ 356/ ΡΜΔΔ/08-07-16) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ 

Ργείαο, απφ ηελ Δηνηθήηξηα Απγεξηλνχ Γπθξνζχλε, θαη 

θαη Αθεηέξνπ 

Ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………..» πνπ εδξεχεη ζηε ζέζε , Π.Η:  ……. FAX:  ΠΕΘ:  έρεη ΑΦΙ:…….. ππάγεηαη ζηε ΔΜΡ:………. 

,αξηζκφ Γ.Γ.ΙΕ ……………………………θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ……………………………………………………………………………………..  

κε ΑΔΠ:……………………………. 

αθνύ Έιαβαλ Ρπόςε: 

Πελ ππ. Αξηζ .……..απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο  

Οπκθώλεζαλ θαη Έθαλαλ Ακνηβαία Απνδεθηά ηα Αθόινπζα: 

ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε ηελ νπνία ην πξψην ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κ.Ν.Δ.Δ. (εθεμήο «Κνζνθνκείν») αλαζέηεη ζην 

δεχηεξν (εθεμήο «Νξνκεζεπηήο») θαη εθείλνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα Ργξψλ Ηαπζίκσλ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Άξζξν 1 :Γίδε - Ννζφηεηεο), κε πνζνζηφ έθπησζεο …….% επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά 

κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπο, ηελ εκέξα παξάδνζεο ζην Κνζνθνκείν, φπσο απηή δίδεηαη απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο 

Κνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Φσθίδαο. 

Άξζξν 1: Γίδε - Ννζφηεηεο 

Ε παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ θάησζη πίλαθα: 

α/α ΓΖΔΜΟ ΝΜΟΜΠΕΠΑ ΝΜΟΜΟΠΜ ΈΗΝΠΤΟΕΟ 

   

    

   

Άξζξν 2: Ναξάδνζε - Ναξαιαβή 

Ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο 

κε ηειενκνηνηππία (fax), σο εμήο: 

 εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ fax ζηηο δεμακελέο ηνπ Κνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, 

ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ λφκηκνπ πξσηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Ρπεξεζηψλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο 

εθηάθηνπ αλάγθεο, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Κνζνθνκείν εγγξάθσο. 

 Ε παξάδνζε ηνπ Νεηξέιαηνπ θίλεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο 

ηνπιάρηζηνλ 10.000 lit. 

Ε παξαιαβή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ Γπηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα απνδεηθλχεηαη 

κε ηελ ζχληαμε νξηζηηθνχ Νξσηνθφιινπ Ναξαιαβήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ 

θαη ηα κέιε ηεο Γπηηξνπήο. 

Άξζξν 3: ξφλνο Ζζρχνο 

Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο, κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο γηα δχν (2) επηπιένλ κήλεο, κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Δ.Ο. ηνπ Κνζνθνκείνπ, εθφζνλ δελ ζα 
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ππάξμεη ππέξβαζε ησλ θαηά είδνο πνζνηήησλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ θαηά ηελ πξνεθηεζείζα δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Κνζνθνκείνπ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο παξάηαζεο. 

Άξζξν 4: Γγγπνδνζία 

Μ πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, θαηέζεζε ηελ κε αξ.                                           εγγπεηηθή 

επηζηνιή ηεο                           πνζνχ                               , αληηζηνηρνχζα ζην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ πιένλ ΦΝΑ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο. 

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Άξζξν 5: Έιεγρνη Ννηφηεηαο 

Γηα ηα θείκελα ζε ρεκηθή εμέηαζε είδε, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο Γγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνχ εκείνπ ηνπ Ηξάηνπο. Γηα 

ηα ππφινηπα είδε ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αγνξαλνκία. Πν Κνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα ζηέιλεη, φζεο θνξέο 

θξίλεη αλαγθαίν, δείγκαηα ζην Γεληθφ εκείν ηνπ Ηξάηνπο αλάινγα κε ην είδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ή ηεο 

πξνέιεπζεο. Πα δείγκαηα ζα παίξλνληαη παξνπζία ηνπ Νξνκεζεπηή θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

Άξζξν 6: Ηπξψζεηο 

Ηπξψζεηο επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 Απνξξίςεσο θάπνηνπ είδνπο απφ ηελ Γπηηξνπή Ναξαιαβήο επεηδή ε πνηφηεηα δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 Γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο θαη’ επαλάιεςε παξαβάζεηο θαη κε ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ Νξνκεζεπηή. 

 Όηαλ ν Νξνκεζεπηήο δελ δερηεί λα εμεχξεη ή λα πιεξψζεη αγνξά εηδψλ απφ άιιε επηρείξεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Κνζνθνκείνπ, εθφζνλ απηά έρνπλ παξαγγειζεί απφ απηφ. 

Ναξαβάζεηο πθίζηαληαη εθηφο απφ ηελ απφξξηςε θάπνηνπ είδνπο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθηειείηαη έγθαηξα ε 

παξαγγειία, εθφζνλ απηφ ζπκβεί πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο θνξέο. 

Οε πεξίπησζε δχν παξαβάζεσλ επηβάιινληαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα: Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε κέρξη 1/5 ηεο αμίαο ηνπ είδνπο 

πνπ αθνξά ε παξάβαζε, ελψ γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε κέρξη ηνπ 1/2 ηεο αμίαο ηνπ είδνπο. Οε πεξίπησζε ηξίηεο παξάβαζεο, ν 

Δηνηθεηήο απνθαζίδεη αλ ζα επηβιεζεί πξφζηηκν ή ζα πξνθαιέζεη ηελ έθπησζε ηνπ Νξνκεζεπηή, κεηά απφ ζχκθσλε απφθαζε 

ηνπ Δ.Ο. ηνπ Κνζνθνκείνπ. 

Πα πξφζηηκα επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ Νξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη ην αθαηάιιειν είδνο. 

Άξζξν 7: Νιεξσκή – Ηξαηήζεηο 

Ε πιεξσκή ηνπ Νξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.  

Ε πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα 

παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο 

α) Μ Νξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε θξάηεζε 1% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν. 

β) Μ Νξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε: 

εθάπαμ θξάηεζε 0,06% ππέξ Γληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ Κ.4412/2016 παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 

 εθάπαμ θξάηεζε ραξηνζήκνπ 3% επί ηεο θξάηεζεο 0,06% θαη 

 εθάπαμ θξάηεζε 20% επί ηεο θξάηεζεο ραξηνζήκνπ 3%. 

εθάπαμ θξάηεζε 0,06% ππέξ ΑΓΝΝ ζχκθσλα κε ην Κ.4412/2016 παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 

 εθάπαμ θξάηεζε ραξηνζήκνπ 3% επί ηεο θξάηεζεο 0,06% θαη 

 εθάπαμ θξάηεζε 20% επί ηεο θξάηεζεο ραξηνζήκνπ 3%. 
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Άξζξν 8: Ννηληθέο Ξήηξεο 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ππ΄αξηζ. Κ.4412/2016. 

Άξζξν 9: Πξνπνπνίεζε Οχκβαζεο 

Ε παξνχζα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016. 

Άξζξν 10: Γρεκχζεηα – Οπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, απαηηεί 

Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

Άξζξν 11: Αλάιεςε Ρπνρξέσζεο - Δεκνζηφηεηα 

Ε παξνχζα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο ηνπ Κνζνθνκείνπ κε α/α: …….. θαη έρεη αλαξηεζεί 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν «ΔΖΑΡΓΓΖΑ» κε ΑΔΑ:………………………............................................ 

Άξζξν 12: Θνηπνί Όξνη 

Ε παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Γιιεληθφ Δίθαην. 

Ηάζε δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχεηαη απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ Δεκνζίνπ Οπκθέξνληνο. 

Οε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απνθιεηζηηθά ππεχζπλα είλαη ηα Γιιεληθά Δηθαζηήξηα θαη δε απηά ηεο Άκθηζζαο.  

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Νξνκεζεπηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ππνρξεψζεσλ ή δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

Οε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε θαη, αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεθε ζε ηέζζεξα αληίγξαθα ε παξνχζα ζχκβαζε θαη έθαζηνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ έιαβε απφ έλα, ην δε ηξίην θαη ηέηαξην αξρεηνζεηήζεθε αξκνδίσο. 

 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 ΓΖΑ ΠΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ   ΓΖΑ ΠΜΚ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΕ 

 ____________   ____________ 

 ΑΡΓΓΞΖΚΜΡ ΓΡΦΞΜΟΡΚΕ   (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ: ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΈΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΩΟΕΟ  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

Ιέξνο Ζ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Α: Μλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 Μλνκαζία: 5
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ 

 Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕΟ : 99221895 

 Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Νφιε / Παρ. Ησδηθφο:  Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα 

 Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: κούρα Π. Μήταλας Θ. 

 Πειέθσλν: 2265350131 

 Ει. ηαρπδξνκείν: diax2@gnamfissas.gr, diax4@gnamfissas.gr 

 Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr 

Β: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Πίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

 Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕΟ: [-] 

 Ε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προμήθειες 

 Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Καη] 

 - Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν σπάρτει): 

 

 

http://www.gnamfissas.gr/
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Ιέξνο II: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Οηνηρεία αλαγλψξηζεο: Απάληεζε: 

Νιήξεο Γπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ): 

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΙ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Πειέθσλν: 

Ει. ηαρπδξνκείν: 

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 

ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 

επηρείξεζεii; 

 

Ιφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα,   ηνπ 

άξζξνπ 20:  

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»iii ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Γάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Γθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Καη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Ηαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζε επίζεκν θαηάινγν/Ιεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Καη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Γάλ 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) Γάλ 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 θαηάινγνiv: 

δ) Ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα 

θξηηήξηα επηινγήο; 

Γάλ φρη: 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

δ) [] Καη [] Όρη 
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Γπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ 

ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Δ θαηά πεξίπησζε ΙΜΚΜ 

εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο: 

ε) Μ 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; 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

ε) [] Καη [] Όρη 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Πξφπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Καη [] Όρη 

Γάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΠΓΡΔ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

Γάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Νξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο: 

γ) Ηαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Πκήκαηα Απάληεζε: 

Ηαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ 

γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

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

Ηαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα 

λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Γθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Μλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο 

εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Πειέθσλν: [……] 

Ει. ηαρπδξνκείν: [……] 

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

Γ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΜΞΓΩΚvi  

Οηήξημε: Απάληεζε: 

Μ 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;  

[]Καη []Όρη 

Γάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΠΓΡΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΖΖΖ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Γπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Γθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα 

ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Ιέξνο III: Θόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Θόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

2. δσξνδνθίαix,x· 

3. απάηεxi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv. 

Θφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Ρπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv 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;  

[] Καη [] Όρη 

 

 

 

 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvi 

Γάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 

α) Εκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ 

ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Νξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Εκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xviii 

Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Καη [] Όρη  

Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxx: [……] 
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Β: Θόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Νιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:  Απάληεζε: 

1) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε 

ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Καη [] Όρη  

Γάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) ψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Ννην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Νσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Ιέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

2) Ιε άιια κέζα; Δηεπθξηλήζηε: 

δ) Μ 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 ;xxii 

ΦΜΞΜΖ 

 

ΓΖΟΦΜΞΓΟ ΗΜΖΚΤΚΖΗΕΟ 

ΑΟΦΑΘΖΟΕΟ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Καη [] Όρη  

-[] Καη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Καη [] Όρη  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Καη [] Όρη  

-[] Καη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Καη [] Όρη  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiii 

[……][……][……] 

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

Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπxxiv; 

[] Καη [] Όρη 

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
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λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Καη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxv : 

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 

Γάλ λαη: 

- Ναξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Δηεπθξηλίζηε 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 πεξηζηάζεηοxxvi  

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Καη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxvii; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Καη [] Όρη 

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

 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Καη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Καη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Καη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxviii, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Καη [] Όρη 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο 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 ζχκβαζεοxxix; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Καη [] Όρη 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα xxx  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;  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Καη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[….................] 

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Καη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Ιπνξεί 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 

[] Καη [] Όρη 
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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;  

Ιέξνο IV: Ηξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Δ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Γθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

 

Νιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

[] Καη [] Όρη 

 

Ιέξνο VI: Πειηθέο δειώζεηο 

Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ζ – IV αλσηέξσ είλαη 

αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxi, εθηφο εάλ : 

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

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxii. 

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

Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα 

θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ζ, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Πππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ 

Ρπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Εκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

                                                           

i Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

iii Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

iv Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ.” 

vii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  
προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 



 

Οειίδα 45 απφ 45 

 

                                                                                                                                                                                                                 

xv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 
δεφτερο εδάφιο).  

xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 
2016/7) 

xxvi Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix Πρβλ άρκρο 48. 

xxx  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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


