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ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε: Οηθηζκφο Δξνζνρσξένπ 

Σ.Κ.: 33100 

Σει.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ 

Σκάκα: Οηθνλνκηθφ 

Πιεξνθ.: Μάηαιαο Θ. 

Σει.: (22653) 50131 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: diax4@gnamfissas.gr 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκεέν Άκθηζζαο, Ϋρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηΪμεηο 

1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο» 

1.3. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξέ Δεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

1.4. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ πγεέαο ησλ 

Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη ζάκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.6. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "ΔηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο". 

1.7. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "ΔηνηθεηηθΫο απινπζηεχζεηο-θαηαξγάζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζένπ ΣνκΫα". 

2. Σηο απνθΪζεηο: 

2.1. Σν ππ΄αξηζ. 5901/28-11-2014 Ϋγγξαθν ηεο ΓΠΤ κε ζΫκα «Οδεγέεο θαηΪξηηζεο ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ΦαξκΪθσλ Τγεέαο ΠΠΤΦΤ 2015». 

2.2. Σελ ππ΄αξηζ. 4658/15-09-2016 (ΦΓΚ 2937/Β/15-09-16) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Τγεέαο θαη Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Έγθξηζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ θαη ΦαξκΪθσλ (ΠΠΤΦΤ) ΣΧΝ 

επνπηεπνκΫλσλ θνξΫσλ πγεέαο γηα ην Ϋηνο 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017) κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαη ινηπΫο πεγΫο» 

ΑΔΑ: 63ΦΒ4690ΒΟ-ΒΚ1
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2.3. Σν ππ΄αξηζ. 4747/20-09-2016 Ϋγγξαθν ηεο ΓΠΤ κε ζΫκα: «πξνκάζεηεο απφ ηνπο θνξεέο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 

9 ηνπ Ν 3580/2007 θαη΄εμΫξεζε πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα ηεο απεπζεέαο αλΪζεζεο» 

2.4. ηελ κε αξ. 40/26-10-2017 (ζΫκα 4
ν
 ) απφθ. Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξέ Ϋγθξηζεο δηελΫξγεηαο πλνπηηθνχ 

Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκάζεηα Πξντφλησλ Καζαξηζκνχ. 

2.5. ηελ Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξάζεθε κε α/α 1516 ζην Βηβιέν Γγθξέζεσλ 

θαη Γληνιψλ Πιεξσκάο ΑΔΑ: ΦΗΞΟ4690ΒΟ-ΦΥ6. 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκάζεηα Πξντόλησλ Καζαξηζκνύ (CPV: 39830000-9), 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο  ΓΠΣΑ ΥΙΛΙΑΔΧΝ ΓΝΝΙΑΚΟΙΧΝ ΓΝΓΝΗΝΣΑ ΠΓΝΣΓ ΓΤΡΧ (7.995,00 €) ΤΜΠ. ΦΠΑ θαη 

θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο, γηα 

ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 

Σφπνο δηελΫξγεηαο Ηκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ΗκΫξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 23/11/2017 ΠΫκπηε 10:00 π.κ. 

Οη πξνζθνξΫο θαηαηέζεληαη κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγΪζηκε εκΫξα ηνπ δηαγσληζκνχ 22/11/2017 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεέα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη κεηΪ ηελ νξηζζεέζα εκεξνκελέα θαη ψξα δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ επηζηξΫθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθάξπμεο αλαξηΪηαη: 

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

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιέαο θαη ηεξεΪο ΓιιΪδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ:  

Τπνςάθηνη ά πξνζθΫξνληεο θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ, ηα κΫιε απηψλ κπνξνχλ λα εέλαη θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα 

εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

 θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο 

 θξΪηνο-κΫινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλέα Δεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

 ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ΜΫξε θαη Παξαξηάκαηα πνπ επηζπλΪπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε ηζρχνπλ νη πεξέ πξνκεζεηψλ «Νφκνη – ΔηαηΪμεηο». 

– Η – 

ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

______________ 

ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΔΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ............................................................................... πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ Ϊθσλ γηα νχξα 

ΚΑΓ  ................................................................................................................... 1381 

ΚΧΔΙΚΟ CPV ............................................................................................... 39830000-9 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 7.995,00€  ζπκπ ΦΠΑ 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ .................................................. ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ................................ 23/11/2017 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ..... 22/11/2017 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  ....................................................................... ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ 

ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ....................................................................... Γπξψ 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ........................................................... 120 εκΫξεο 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ............................................... Δελ απαηηεέηαη 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ.............................................................. 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο, ρσξέο ηνλ ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ  ............................................................................... Έλα Ϋηνο 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪινπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθΫινπ, ζηνλ νπνέν ζα 

αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζΫκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα 

ΜΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο πνπ θΫξνπλ ηηο ελδεέμεηο ηνπ 

θπξέσο θαθΫινπ, ηα εμάο: 

1. Κιεηζηφο θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθΫξσλ απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθάξπμεο. 

1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(ΜΫξνο Δ) 

ην νπνέν απνηειεέηαη απφ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, σο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε πξνο αληηθαηΪζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδέδνπλ δεκφζηεο αξρΫο ά ηξέηα κΫξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

πιεξνέ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο: 

α) δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ησλ Ϊξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνέεο νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο απνθιεένληαη ά κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β) Σν TEΤΔ ππνβΪιινπλ : 

i. νη δηαρεηξηζηΫο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν εέλαη Ο.Γ., Γ.Γ., Γ.Π.Γ. ά Ι.Κ.Γ. 

ii. ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν 

εέλαη Α.Γ 

iii. ζε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη λφµηµνη εθπξφζσπνέ ηνπ 

1.4. ΑπνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο: 

θΪζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηΪ πεξέπησζε, 

Φ.Γ.Κ., ά επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ά απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξΫπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κΫιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ  ηεο ΑΓ , ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθά ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνέεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθά µνξθά ησλ 

εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ. 

2. Κιεηζηφο θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθά ηερληθά πεξηγξαθά (ΜΫξνο Γ). 

3. Κιεηζηφο θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζε δχν 

αληέγξαθα. Η νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά ρσξέο ΦΠΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκά ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ 
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη κηθξφηεξεο ά έζεο ηεο ηηκάο Παξαηεξεηεξένπ. ε πεξέπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν εέδνο δελ πεξηιακβΪλεηαη ζην Παξαηεξεηάξην Σηκψλ ά δελ ππΪξρεη πιάξεο αληηζηνηρέα ησλ ηερληθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλΫλα απφ ηα εέδε ηνπ Παξαηεξεηεξένπ, απηφ πξΫπεη επέζεο λα δειψλεηαη ξεηΪ. 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Η απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεέ απφ ηξηκειά Γπηηξνπά. 

Οη εμνπζηνδνηεκΫλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππΫβαιαλ πξνζθνξΪ δχλαληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. ΚαηΪ ηελ εκΫξα απηά, θαη κφλνλ απηά, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα 

ιΪβνπλ γλψζε γηα ηα Ϋγγξαθα ζπκκεηνράο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Η θαηαθχξσζε ζα γέλεη κε θξηηάξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά 

Βάζε ηεο Σηκήο . Οη ζπκκεηΫρνληεο θαινχληαη λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ γηα όια ηα είδε κίαο νκάδαο ηνπ πέλαθα ηνπ 

κΫξνπο Γ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληέζηνηρν πέλαθα. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα δελ ζα πεξηιακβΪλεη φια ηα εέδε κέαο νκΪδαο 

δελ ζα αμηνινγεέηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε νκΪδα. 

Μεηνδφηεο γηα θΪζε νκΪδα ζα θεξπρζεέ ν πξνζθΫξσλ πνπ ζα Ϋρεη ηελ ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε 

ΠξνζθνξΪ ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο, ην νπνέν πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ επέ κΫξνπο ζπλφισλ ηεο νκΪδαο. 

Όηαλ ν πξνκεζεπηάο ν νπνένο Ϋρεη πξνζθΫξεη ηελ ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ 

ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

πξνβιΫπνληαη, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά 

Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο. ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ 

ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε 

ηελ ακΫζσο επφκελε, θαη νχησ θαζεμάο. 

Η ζπλνιηθά ηηκά δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο, ν θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαζψο θαη ν θΪθεινο ηεο 

ηερληθάο πξνζθνξΪο, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, κνλνγξΪθνληαη δε θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη θαηΪ ην ζηΪδην απηφ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ αλΪ θχιιν. 

ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειΫγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη αμηνινγεέ ηηο ηερληθΫο 

πξνζθνξΫο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Καηφπηλ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν θαηαρσξεέ 

φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλΫρεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ κνλνγξΪθνληαη θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην 

παξαπΪλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ Ϋλα λΫν θΪθειν, ν νπνένο επέζεο ζθξαγέδεηαη θαη ππνγξΪθεηαη απφ ην έδην 

φξγαλν θαη θπιΪζζεηαη, πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζηεέ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο, είηε επζύο ακέζσο, είηε ηελ 

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε εηδηθά πξφζθιεζε απηψλ πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζην 

δηαγσληζκφ κε ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεέ. 

Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρεέσλ απνδεθηΫο, δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν πξνκεζεπηάο ν νπνένο πξνζθΫξεη ηε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε ηηκά δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ε θαηαθχξσζε 

γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε ηηκά. ε πεξέπησζε πνπ 

θαη απηφο δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα 

αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
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ηηκά θαη νχησ θαζ΄ εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρνπλ ηζφηηκεο ά ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο ηειηθφο πξνκεζεπηάο επηιΫγεηαη ν κεηνδφηεο κεηΪ απφ 

θιάξσζε. Η θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η ππνβνιά κφλν κέαο πξνζθνξΪο δελ απνηειεέ θψιπκα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 Ϊξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γέλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεέ εγγξΪθσο ζηνλ αλαθεξπρζΫληα Πξνκεζεπηά. 

Η αξκφδηα επηηξνπά κπνξεέ λα θαιεέ ηνπο πξνζθΫξνληεο λα δηεπθξηλέδνπλ ά λα ζπκπιεξψλνπλ ηα Ϋγγξαθα ά ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη. Η πην πΪλσ δηεπθξέληζε ά ε ζπκπιάξσζε αθνξΪ κφλν ζηηο αζΪθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκΫιεηεο ά πξφδεια ηππηθΪ ζθΪικαηα πνπ επηδΫρνληαη δηφξζσζε ά ζπκπιάξσζε, ηδέσο δε παξΪιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκΫλε αξέζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζέαο θαη ζάκαλζεο ηνπ θαθΫινπ θαη ησλ ππνθαθΫισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο, ιεθηηθΫο θαη θξαζηηθΫο απνθιέζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο πξνζθνξΪο απφ ηελ 

νξνινγέα ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθΫξνπλ Ϋλλνκεο ζπλΫπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιεέςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα, πιεκκειάο ζάκαλζε αληηγξΪθσλ πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξΪζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ά βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνέεζε ηεο δνκάο 

ησλ εγγξΪθσλ ηεο πξνζθνξΪο απφ ηα ππνδεέγκαηα, ππνρξεσηηθΪ ά κε, πνπ ζεζπέδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθΫο 

πξΪμεηο ά ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιάξσζε ά ε δηεπθξέληζε δελ επηηξΫπεηαη λα Ϋρεη σο ζπλΫπεηα 

κεηαγελΫζηεξε αληηθαηΪζηαζε ά ππνβνιά εγγξΪθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, αιιΪ κφλν ηε 

δηεπθξέληζε ά ζπκπιάξσζε, αθφκε θαη κε λΫα Ϋγγξαθα, εγγξΪθσλ ά δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ άδε ππνβιεζεέ. 

ρεηηθΪ κε ηελ επηθχξσζε αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ, ηζρχεη ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπά κπνξεέ λα 

θαιεέ εγγξΪθσο ηνπο πξνζθΫξνληεο λα δηεπθξηλέζνπλ, κΫζα ζε εχινγε πξνζεζκέα, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη, αλ πεξηΫρεη αζΪθεηεο άζζνλνο ζεκαζέαο, αηΫιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιεέςεηο ά πξφδεια ηππηθΪ ά ππνινγηζηηθΪ ζθΪικαηα πνπ ε επηηξνπά θξέλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η 

δηεπθξέληζε απηά δελ πξΫπεη λα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ νπζηψδε αιινέσζε ηεο πξνζθνξΪο θαη δελ πξΫπεη λα 

πξνζδέδεη αζΫκηην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ζηε ζπγθεθξηκΫλε πξνζθνξΪ ζε ζρΫζε κε ηηο ινηπΫο.  

H επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο , κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

πξνκάζεηαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ κΫρξη 30% ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 104 

ηνπ Ν.4412/2016. Η ηειηθά θαηαθπξσζεέζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεέ κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζΫλ πνζφ 

ηεο δηαθάξπμεο. 

ηνλ πξνκεζεπηά πνπ ζα γέλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκεέν απνζηΫιιεη ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ αλαθΫξεη θαη ηελ 

πξνζεζκέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οη ηηκΫο ζα πξΫπεη λα δέδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξΪθνληαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο. ΠξνζθνξΫο πνπ δε 

δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε επξψ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε επξψ κε μΫλν λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

Η αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε επξψ κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΪ ςεθέα (Ϊλεπ νξένπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηΪκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα 

Ϊλσ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε ά πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά δελ δέλεηαη εληαέα ηηκά γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εέδνπο, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
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ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο επέ εθαηφλ εέθνζη (120) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

ΓΪλ νη ζπκκεηΫρνληεο θιάζεθαλ λα παξαηεέλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδΫρζεθαλ ηελ παξΪηαζε, νη 

πξνζθνξΫο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΓΓΓΤΗΓΙ 

Ο ζπκκεηΫρσλ ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο αλαθνέλσζεο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκέδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο έζεο 

κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο πιΫνλ ΦΠΑ.  

Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πεξηιακβΪλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθά. 

 ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα Ϋρεη ηζρχ 

ηνπιΪρηζηνλ δεθαηεζζΪξσλ (14) κελψλ). 

ε πεξέπησζε πνπ πεξΪζεη Ϊπξαθηε ε πην πΪλσ πξνζεζκέα ά ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνέθεζε θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ  

ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο. ε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο, απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παξΪδνζε ηνπ εέδνπο ζην Ννζνθνκεέν ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο παξαγγειέαο απνζηαιεέζαο κε 

ηειενκνηνηππέα (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιάςε απηάο. 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ  

Η πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη εληφο εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ, βΪζεη ησλ 

λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκάο θαη κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο απφ ηνλ Γπέηξνπν 

ηνπ Γιεγθηηθνχ πλεδξένπ. 

Ο πξνκεζεπηάο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηάζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ ζα Ϋρεη δηΪξθεηα γηα Ϋλα (1) Ϋηνο απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο. 

Σν Ννζνθνκεέν κπνξεέ κε κνλνκεξά απφθαζά ηεο λα παξαηεέλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα δπν 

(2) αθφκε κελψλ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεέ λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζέα ά λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλά ζπκθσλέα ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεέ Ϊιιε ζχκβαζε ζηα πιαέζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζένπ κε 
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ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζέα ά αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λΫνη Νφκνη-ΔηαηΪμεηο-Οδεγέεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζέα. 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο κε εθηηκψκελε αμέα θΪησ ησλ εμάληα ρηιηΪδσλ (60.000) επξψ (ρσξέο Φ.Π.Α.), ζε πεξέπησζε 

Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ηεο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ά 

ηεο πξφζθιεζεο, ε Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη κΫρξη πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

Η Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα απνθαζέδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 

Ϊξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ, κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο, ε 

θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Δεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν. Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηάο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκηΪ πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκεέν απφ ηε κε εθηΫιεζε ά θαθά εθηΫιεζε ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. 

Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο επηρεηξάζεσλ πνπ θαηΪ παξΪβαζε ησλ Ϊξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζέαο απαζρνινχλ ά εθκεηαιιεχνληαη αλειέθνπο θΪησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΡΘΡΟ 12 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΧΝ 

Σν Ννζνθνκεέν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξΫρεη ζηνλ 

Πξνκεζεπηά, απαηηεέ Γρεκχζεηα, φπσο νξέδεηαη ζηo Ϊξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δέλεη Ϋκθαζε ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 24 ηνπ έδηνπ λφκνπ, πεξέ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΆΡΘΡΟ 13 : ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΓ 

α/α ΡΕΚΓΑΦΗ ΤΕΧΝΚΚΗ ΡΟΔΚΑΓΑΦΗ Μ. Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΑΤΚΚΑ 
 1 ΧΕΚΟΡΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΟΛΟ) ΧΕΚΟΡΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΟΛΟ  280 ΦΥΛΛΩΝ ΡΕΚΡΟΥ , ΒΑΟΥΣ 

500 γρ. ΡΕΚΡΟΥ TΟ ΟΛΟ, ΑΡΟΟΦΗΤΚΚΟ ΚΑΚ 
ΑΝΙΕΚΤΚΚΟ Η  ΔΚΑΤΗΣΗ ΝΑ ΕΚΝΑΚ ΡΕΚΡΟΥ ΑΝΑ ΕΚΚΟΣΚ 
(20) ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

ΟΛΑ 1.700 

2 ΧΑΤΚ ΥΓΕΚΑΣ (ΣΕ ΟΛΟ) ΧΑΤΚ ΥΓΕΚΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΑΤΟΜΚΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑΣ (1) 
ΤΕΜΑΧΚΟΥ, ΜΕ 250 ΔΚΡΛΑ ΦΥΛΛΑ, ΕΚΑΣΤΟ, ΕΛΑΧΚΣΤΟ 
ΒΑΟΣ 70 γρ. , ΜΗΚΟΣ ΟΛΟΥ 30 μ. ΡΕΚΡΟΥ, ΑΡΟ 
ΧΗΜΚΚΟ ΚΑΚ ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΡΟΛΤΟ, ΑΝΙΕΚΤΚΚΟ ΟΛΑ 4.500 

3 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΚΑΤΟΚΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ 100 τεμ 
ΡΕΚΡΟΥ ΡΑΚ 80 

ΟΜΑΔΑ Β' : ΑΡΟΥΡΑΝΤΚΚΑ 

 1 ΑΡΟΥΡΑΝΤΚΚΟ ΡΛΥΝΤΗΚΩΝ 
ΡΚΑΤΩΝ 

ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΚΚΟ ΡΛΥΝΤΗΚΟΥ ΡΚΑΤΩΝ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ 4 LT. 

ΛΚΤΑ 100 

ΟΜΑΔΑ Γ' : ΥΓΑ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΕΡΚΦΑΝΕΚΩΝ ΜΕ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΚΚΕΣ ΟΥΣΚΕΣ ΡΟΥ ΡΟΟΚΖΟΝΤΑΚ ΓΚΑ ΤΗ ΓΕΝΚΚΗ ΚΑΙΑΚΟΤΗΤΑ 

 1 ΧΛΩΚΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ΧΛΩΚΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ (2) LIT, ΜΕ ΛΚΓΟΤΕΕΣ ΑΡΠ 5% 
ΛΕΥΚΑΝΤΚΚΕΣ ΟΥΣΚΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΚΟ ΚΑΚ ΜΕ 4,5-5% 
ΥΡΟΧΛΩΚΩΔΕΣ ΝΑΤΚΟ ΩΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΚΚΟ, ΣΕ 
ΔΚΑΙΕΣΚΜΟ ΧΛΩΚΟ, ΑΡΛΗ ΚΑΚ ΑΩΜΑΤΚΣΜΕΝΗ, ΜΕ 
ΕΥΧΑΚΣΤΟ ΑΩΜΑ 

ΤΕΜ 600 

2 ΥΔΟΧΛΩΚΚΟ ΟΞΥ ΥΔΟΧΛΩΚΚΟ ΟΞΥ ΑΡΟ 16%-20%, ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ 450gr 
ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 48 

3 ΥΓΟ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΕΡΚΦΑΝΕΚΩΝ ΥΓΟ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ (ΟΧΚ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 lit) ΕΡΚΦΑΝΕΚΩΝ, 
ΤΟΚΧΩΝ, ΔΑΡΕΔΩΝ, ΡΛΑΣΤΚΚΩΝ ΜΑΜΑΩΝ, ΞΥΛΚΝΩΝ 
ΡΛΑΚΚΔΚΩΝ ΚΑΚ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΤΟΞΚΚΟ, 
ΥΡΟΑΛΛΕΓΚΚΟ, ΟΚΚΟΛΟΓΚΚΟ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΑΚΩΣΗΣ 
Θ ΜΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΒΑΦΕΚ ΧΩΜΑΤΑ, ΛΟΥΣΤΑ, ΒΕΝΚΚΚΑ ΣΕ 
ΛΚΤΑ Κ.Λ.Ρ. ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΛΚΤΑ 750 

4 ΥΓΟ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΡΚΑΤΩΝ ΥΓΟ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΡΚΑΤΩΝ (ΟΧΚ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 lit)), 
ΜΑΓΕΚΚΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΚ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΚΑ ΡΛΥΣΚΜΟ ΣΤΟ 
ΧΕΚ, ΜΗ ΤΟΞΚΚΟ, ΟΚΚΟΛΟΓΚΚΟ ΚΑΚ ΑΚΚΝΔΥΝΟ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΑΚΩΣΗΣ Θ ΜΗ, ΣΕ ΛΚΤΑ, ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ 

ΛΚΤΑ 140 

5 ΥΓΟ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΤΖΑΜΚΩΝ ΥΓΟ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΤΖΑΜΚΩΝ, ΣΕ ΦΚΑΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΟ 
500ml ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 290 

6 ΣΑΡΟΥΝΑΚΚΑ ΣΑΡΟΥΝΑΚΚΑ ΑΤΟΜΚΚΑ 10 γρ ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 900 

7 ΣΑΡΟΥΝΚ ΣΑΡΟΥΝΚ ΡΑΣΚΝΟ ΡΛΑΚΕΣ 125 γρ. ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 90 

8 ΣΑΡΟΥΝΚ ΣΑΡΟΥΝΚ ΑΩΜΑΤΚΚΟ ΡΛΑΚΕΣ 125 γρ. ΡΕΚΡΟΥ 
ΤΕΜ 180 

9 
ΣΑΡΟΥΝΚ ΥΓΟ ΧΕΚΩΝ ΣΑΡΟΥΝΚ ΥΓΟ ΧΕΚΩΝ (4 Lit) ΛΚΤΑ 190 

ΑΔΑ: 63ΦΒ4690ΒΟ-ΒΚ1





 

 

Γ. Ν. Άκθηζζαο πλνπηηθφο Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκάζεηα Πξντφλησλ 

Καζαξηζκνχ 

ειέδα 12 απφ 18 

 

ΟΜΑΔΑ Δ' : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙΑΚΟΤΗΤΑΣ 

 1 ΣΦΟΥΓΓΑΚΣΤΕΣ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΚΕΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΚΣΤΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΚΕΣ ΤΕΜ 
300 

2 ΣΦΟΥΓΓΑΚΣΤΕΣ ΑΡΛΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΚΣΤΕΣ ΑΡΛΕΣ ΤΕΜ 40 

3 ΣΚΟΥΡΕΣ ΣΚΟΥΡΕΣ ΡΛΑΣΤΚΚΕΣ, ΚΑΦΩΤΕΣ ΚΣΚΕΣ ΚΑΚ ΣΤΕΝΕΣ, ΜΕ 
ΜΑΛΑΚΚΑ ΚΑΚ ΑΝΙΕΚΤΚΚΗ ΤΚΧΑ 

ΤΕΜ 
40 

4 ΚΟΝΤΑΚΑ ΣΚΟΥΡΑΣ 
ΡΛΑΣΤΚΚΟ ΚΟΝΤΑΚ ΣΚΟΥΡΑΣ 

ΤΕΜ 40 

5 ΚΟΝΤΑΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΚΣΤΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΚΚΟ ΚΟΝΤΑΚ ΣΦΟΥΓΓΑΚΣΤΑΣ 

ΤΕΜ 30 

ΟΜΑΔΑ Ε' : ΔΚΑΦΟΑ ΛΟΚΡΑ ΕΚΔΗ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ 

 1 ΒΟΥΤΣΑΚΚΑ ΒΟΥΤΣΑΚΚΑ ΚΑΙΑΚΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΩΝ ΡΚΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ. ΤΕΜ 20 

2 ΣΥΜΑ ΚΟΥΖΚΝΑΣ ΧΟΝΔΟ ΣΥΜΑ ΚΟΥΖΚΝΑΣ ΧΟΝΔΟ ΤΕΜ 85 

3 ΣΦΟΥΓΓΑΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΚΑ ΑΡΛΑ ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΚ ΥΡΟΑΛΛΕΓΚΚΑ 
ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ10 ΡΕΚΡΟΥ 

ΤΕΜ 
150 

4 ΣΦΟΥΓΓΑΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΚΑ ΔΚΡΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΜΕ ΑΡΛΟ ΡΛΑΣΤΚΚΟ Η ΜΚΑ 
ΟΨΗ ΚΑΚ ΡΛΑΣΤΚΚΟΡΟΚΗΜΕΝΟ ΣΥΜΑ Η ΆΛΛΗ, ΜΚΚΟΥ 
ΜΕΓΕΙΟΥΣ 

ΤΕΜ 

500 

5 ΡΕΤΣΕΤΑΚΚΑ ΡΕΤΣΕΤΑΚΚΑ (ΤΥΡΟΥ VETTEX), ΑΡΟΟΦΗΤΚΚΑ, 
ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 ΡΕΚΡΟΥ 

ΤΕΜ 
500 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΔΚΑΦΟΑ ΕΚΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΚΟΥ 

 1 ΚΟΥΤΑΛΑΚΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΚΑ ΡΗΟΥΝΑΚΚΑ ΜΑΧΑΚΑΚΚΑ μ.χ. ΡΛΑΣΤΚΚΑ ΤΕΜ 8000 

2 ΚΕΣΕΔΑΚΚΑ ΚΕΣΕΔΑΚΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΚΕΚΤ. 640γρ. ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 4000 

3 ΚΑΡΑΚΚΑ ΚΑΡΑΚΚΑ ΓΚΑ ΚΕΣΕΔΑΚΚΑ 640γρ. ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 2650 

4 ΚΕΣΕΔΑΚΚΑ ΚΕΣΕΔΑΚΚΑ ΜΚΚΑ 250γρ. ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 8000 

5 ΚΑΡΑΚΚΑ ΚΑΡΑΚΚΑ ΓΚΑ ΚΕΣΕΔΑΚΚΑ 250γρ. ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 7000 

6 ΡΟΤΗΚΑ ΡΟΤΗΚΑ ΝΕΟΥ ΡΛΑΣΤΚΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 30000 

7 ΡΟΤΗΚΑ ΡΟΤΗΚΑ ΝΕΟΥ ΡΛΑΣΤΚΚΑ Μ.Χ. ΜΚΚΑ ΤΕΜ 4000 

8 ΡΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΡΑΓΟΚΥΣΤΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΚΑ ΓΚΑ ΡΑΓΑΚΚΑ) ΤΕΜ 45 

9 ΑΛΟΥΜΚΝΟΧΑΤΟ ΑΛΟΥΜΚΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΚΟ (100 μετρ.) ΤΕΜ 40 

10 ΡΛΑΣΤΚΚΗ ΜΕΜΒΑΝΗ 
ΔΚΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΑΝΗ ΡΕΚΤΥΛΚΓΜΑΤΟΣ (15 μετρ.) 

ΤΕΜ 40 

11 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΚΔΕΣ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΚΔΕΣ ΡΑΚ.500 ΤΕΜ. ΡΑΚ 10 

12 ΑΡΟΣΜΗΤΚΚΟ ΧΩΟΥ ΑΡΟΣΜΗΤΚΚΟ ΧΩΟΥ ΣΕ ΣΡΕΪ 330 ml ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 24 

13 ΒΕΝΖΚΝΗ ΒΕΝΖΚΝΗ ΚΑΙΑΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΚΑ 500ml ΡΕΚΡΟΥ ΤΕΜ 80 

14 ΑΡΟΦΑΚΤΚΚΟ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΥΡΟΥ ΤΟΥΜΡΟΦΛΟ 400γρ περ. ΣΑΚΟΥΛΑΚΚ ΤΕΜ 40 

15 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  Να είναι άοςμα. 
 Να δίνονται οδηγίεσ αςφάλειασ και χρήςησ. 
 Να είναι κατά προτίμηςη οικολογικά ωσ προσ το 

προωθητικό αζριο. 
 Να διατίθενται ςε εφχρηςτη ςυςκευαςία. 
 Να πληροφν τισ οδηγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τησ Ε.Ε. 

ΤΕΜ 20 

16 ΚΑΤΣΑΚΔΟΚΤΟΝΟ 
 

ΤΕΜ 

20 

ΗΜΑΝΣΙΚΓ ΗΜΓΙΧΓΙ: 

Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζαλ βΪζε ηε ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη 

ζην παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. 

ΠξνζθνξΫο πνπ αλαγξΪθνπλ ηηκΫο πΪλσ απφ ην παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξέπηνληαη 

σο απαξΪδεθηεο. 

ΠξνζθνξΫο πνπ αλαγξΪθνπλ ηηκΫο πΪλσ απφ ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπΪλε αλΪ εέδνο ζα απνξξέπηνληαη σο 

απαξΪδεθηεο. 

Ο πξνκεζεπηάο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηάζεηο. 
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άρζροσ 79 παρ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 Ολνκαζέα: 5
ε
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

 Κσδηθφο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΗΜΔΗ :  99221895 

 Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  Οηθηζκφο Δξνζνρσξένπ, 33100 Άκθηζζα 

 ΣειΫθσλν: 2265350131 

 Ηι. ηαρπδξνκεέν:  diax4@gnamfissas.gr 

 Δηεχζπλζε ζην Δηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): www.gnamfissas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ζρεηηθνχ (CPV): 39830000-9 

 Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-] 

 Η ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο: προκήζεηες 

 Γθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ: [Ναη] 

 - Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εάλ σπάρτεη): 

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιάξεο Γπσλπκέα: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

ΓΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα, αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ 

απαηηεέηαη θαη ππΪξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ά αξκφδηνηi : 

ΣειΫθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκεέν: 

Δηεχζπλζε ζην Δηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ 

ππΪξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ 

ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη: 

[……] 

[……] 

ΘΫζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

ΣειΫθσλν: [……] 

http://www.gnamfissas.gr/
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Ηι. ηαρπδξνκεέν: [……] 

ΓΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝ 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα 

θξηηάξηα επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV θαη ζηα 

(ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο 

V θαησηΫξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Γάν ναι, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΣΕΤΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης ενότητες Α και Β τοσ 

παρόντος μέροσς και σύμυωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηοσς ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο 

θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς ασηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες, είηε αλήθοσλ 

απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ 

πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο 

οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες.  

Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας, 

παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηοσς 

οηθολοκηθούς θορείς. 

 

 

ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε. 

2. Δσξνδνθέα 

3. ΑπΪηε 

4. ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο 

6. Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: ΑπΪληεζε: 

ΤπΪξρεη ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εηο βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην 

νπνέν εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, 

ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ πξηλ απφ 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 
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πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ 

απεπζεέαο πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα 

ηζρχεη; 

 

Γάλ λαη, αλαθΫξεηαη: 

α) Ηκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο 

πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη 

ηνλ ιφγν ά ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο, 

β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ ]· 

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελέα:[   ],  

ζεκεέν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) ΔηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

Ϊ) ζεκεέν(-α) [   ] 

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ: [……] 

 

 

 

 

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ ΓιιΪδα θαη ζηε 

ρψξα ζηελ νπνέα εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηάζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε 

απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθΪζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ: 

[…….............] 

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο [] Ναη [] Όρη 
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αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο: 

α) πηψρεπζε, ά  

β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά 

γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά 

δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην 

δηθαζηάξην, ά 

ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

ά  

ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ά  

δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο 

δηαηΪμεηο λφκνπ 

ΓΪλ λαη: 

- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα: 

- Δηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο σζηφζν ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο εζληθάο 

λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ ζρεηηθΪ κε ηε  ζπλΫρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο ηηο 

πεξηζηΪζεηο 

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, 

επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

ΓΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

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

Γάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα 

απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκθσλίεο κε 

Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ; 

ΓΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[…...........] 

Γάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα 

απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνράο ηνπ 

ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρεέξεζε 

ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζέαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξά ά 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηαii θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά 

Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Γάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα 

απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά 

ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, 

β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο, 

γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο θαζπζηΫξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  

δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά 

ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο 

πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην 

πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα 

επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζηα ζρεηηθΪ 

επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

ΓιιΪδα ά ζην θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζάο; ηνπ: 

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, 
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επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ):  

[……][……][……] 

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρσ αλαθΫξεη ζχκθσλα κε ηα κΫξε Ι – IV αλσηΫξσ 

εέλαη αθξηβά θαη νξζΪ θαη φηη Ϋρσ πιάξε επέγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξέπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη εέκαη ζε ζΫζε, θαηφπηλ αηηάκαηνο θαη ρσξέο θαζπζηΫξεζε, λα 

πξνζθνκέζσ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηηο ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο 

εΪλ: 

α) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ απεπζεέαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ. 

β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα. 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο δέδσ επηζάκσο ηε ζπγθαηΪζεζά κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 

αλαζΫηνληα θνξΫα, φπσο θαζνξέδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνέεο Ϋρσ ππνβΪιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεέ ην αληέζηνηρν κΫξνο/ελφηεηα/ζεκεέν] ηνπ παξφληνο 

ΣππνπνηεκΫλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δάισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: 

(ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)]. 

Ηκεξνκελέα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεέηαη ά εέλαη απαξαέηεην, ππνγξαθά(-Ϋο): [……] 
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