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ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Π.Η.: 33100 

Πει.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ 

Πκήκα: Μηθνλνκηθφ 

Νιεξνθ.: Οθνχξα Ν. 

Πει.: (22653) 50131 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: diax2@gnamfissas.gr 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

1.1. ην Κ 4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/2016) 

1.2. Πν ΦΓΗ 481/13-09-2016 η. Ρ.Μ.Δ.Δ (δηνξηζκφο ΔΟ) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Ργείαο 

1.3. ην Κ 4250/2014 «Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο- Ηαηαξγήζεηο, Οπγρσλεχζεηο…» 

1.4. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη 

Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ άξ. 7, παξ. 6 ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-05-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. ηνπ Κ. 2286/1995 (ΦΓΗ 19/Α/01-02-95) «Νξνκήζεηεο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

1.7. ηνπ Κ. 2955/2001 (ΦΓΗ 256/Α/02-11-01) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Νε.Ο.Ρ. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Νεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

2. ην κε αξ. 1281/ΟΔ/19-12-13 έγγξαθν ηεο Αλαπιεξψηξηαο Δηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο κε ζέκα: «Αλάγθεο 

Κνζνθνκείνπ Άκθηζζαο ζε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ» 

3. ην κε αξ. πξση. Β2α/νηθ.118775 έγγξαθν ηνπ Πκήκαηνο Μηθνλνκηθήο Μξγάλσζεο θαη Νξνυπνινγηζκνχ Φνξέσλ 

Ρπεξεζηψλ Ργείαο ηεο Δηεχζπλζεο Μηθνλνκηθήο Γπνπηείαο Φνξέσλ Γεληθήο Ηπβέξλεζεο ηνπ Ρπνπξγείνπ Ργείαο κε 

ζέκα «Αίηεκα θαηαβνιήο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο Κνζνθνκείσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 500.000,00 επξψ απφ ηελ 

πίζησζε ηνπ Φ. 210 ΗΑΓ 2325» 

4. ηελ κε αξ. πξση. Β2α/1781/07-02-14 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Ρπνπξγείνπ Ργείαο κε ζέκα «Έθδνζε 

ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηα λνζνθνκεία ηεο 5εο Ρ.Νε. Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο κε ην 

πνζφ ησλ 500.000,00 επξψ» 

5. ηνλ κε αξ. πξ. 755/ΔΟ/14 Νξφρεηξν δηαγσληζκφ, γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο Ηιηβάλνπ Αηκνχ Ηεληξηθήο Απνζηείξσζεο, 

ν νπνίνο απέβε άγνλνο 

6. ηελ κε αξ. 3/11-2-2015 απνθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο απφθαζεο πξνκήζεηαο 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ» 



ΑΔΑ: ΨΟ6Π4690ΒΟ-0ΙΛ



 

 

Γ. Κ. Άκθηζζαο - Οπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο Οειίδα 4 απφ 31 

 

7. ηελ κε αξ. 31/24-07-2017 απνθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο κε ζέκα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο ελφο θιηβάλνπ απνζηείξσζεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 60.000,00 € 

8. ηελ κε αξ. ΑΔΑ: ΤΡΙ14690ΒΜ-ΛΙΔ ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο δέζκεπζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο 

9. ηελ κε αξ. 40/26-10-2017 απνθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο κε ζέκα «Νξφγξακκα πξνκεζεηψλ Ρπεξεζηψλ θαη 

Φαξκάθσλ Ργείαο πηζηψζεηο 2016-2017: Γπαχμεζε» 

10. ην κε αξ. πξση. 4439/22-08-2017 έγγξαθν ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πξνο ηε 5ε ΡΝΓ κε ζέκα: Έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ 

ηελ 5ε ΡΝΓ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ 3329/2005, άξζξν 3, παξ.5, εδάθην 18, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ελφο Ηιηβάλνπ Απνζηείξσζεο. 

11. Πν κε αξ. πξση. 31757/11-10-17 έγγξαθν ηεο 5εο Ρ.ΝΓ. Θεζζαιηαο & Οηεξεαο Γιιαδαο 

12. ην κε αξ. πξση. 5792/1-11-2017 έγγξαθν ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πξνο ηε 5
ε
 ΡΝΓ κε ζέκα: «Γπαχμεζε ΝΝΡΦΡ 2015 

πηζηψζεηο 2016-2017 ιφγσ επηρνξήγεζεο απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο» 

13. ηελ κε αξ. πξση. 35147/7-11-2017 απνθ. Δηνηθεηή ηεο 5
εο

 ΡΝΓ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη επαχμεζεο ηνπ 

ΝΝΡΡ 2015 ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο  

14. ηελ κε αξ. 35147/8-11-2017 απφθαζε ηεο 5εο ΡΝΓ ζρεηηθά κε ην αίηεκα επαχμεζεο ηνπ ΝΝΡΦΡ 2015 ηνπ ΓΚ 

Άκθηζζαο, ε νπνία ζηάιζεθε ζηελ ΓΝΡ ηελ 8/11/2017  

15. ηα κε αξ. 853/27-3-2018 θαη 934/05-04-2018 έγγξαθα πξνο απάληεζε γηα ηελ επαχμεζε ηνπ ΝΝΡΦΡ 2015 ηνπ ΓΚ 

Άκθηζζαο απφ ηελ ΓΗΑΝΡ 

16. ηελ κε αξ. 60/24-05-2018 απνθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο κε ζέκα «έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΝΝΡΡ2015» 

17. ηελ κε αξ. πξση. 3808/02-07-2018 βεβαίσζε πξνο 5
ε
 ΡΝΓ φηη  ν δηαγσληζκφο ηνπ ΝΝΡΡ 2015 «Ρπεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ θηηξίσλ»  αξρηθνχ πνζνχ 99.870,96€  (αίηεκα 59002) δελ έρεη δεκνζηεπηεί 

18. ηελ κε αξ. ΑΔΑ: Τ2Ν34690ΒΜ-11Μ ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο δέζκεπζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο γηα ηελ Νξνκήζεηα 

θαη Γγθαηάζηαζε ελφο Ηιηβάλνπ Απνζηείξσζεο ηνπ  

19. ην κε αξ. 1900/23-07-2018 δηαβηβαζηηθφ κε ηελ κε αξ. 44/19-07-2018 απφθ. ηεο ΓΗΑΝΡ, ε νπνία εγθξίλεη ην αίηεκα 

ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΝΝΡΦΡ 2015 

20. ηελ κε αξ. 75/25-10-2018 (ζέκα 6
ν
) απφθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ 

Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο «ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ ΗΘΖΒΑΚΜΡ ΑΠΙΜΡ 

ΗΓΚΠΞΖΗΕΟ ΑΝΜΟΠΓΖΞΤΟΕΟ» 

21. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 1662 ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ θαη 

Γληνιψλ Νιεξσκήο ΑΔΑ: ΤΟ24690ΒΜ-3ΓΒ. 

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΓΖ 

Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο «ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΒΑΝΟΤ 

ΑΣΜΟΤ ΚΓΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΓΙΡΩΗ» (CPV: 33152000-0), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζηηο 

Γμήληα ηιηάδεο Γπξψ (60.000,00 €) ζπκπ. ΦΝΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή 

άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο 

Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 

Πφπνο δηελέξγεηαο Εκεξνκελία δηελέξγεηαο Εκέξα Ώξα 

Γ. Κ. Άκθηζζαο 29/11/2018 Νέκπηε 10:00 π.κ. 

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 28/11/2018 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο. 

Νξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Πν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

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

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

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

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Ρπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

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

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Οπκθσλία Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο». 

– Η – 

ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

______________ 

ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ 



ΑΔΑ: ΨΟ6Π4690ΒΟ-0ΙΛ



 

 

Γ. Κ. Άκθηζζαο - Οπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο Οειίδα 6 απφ 31 

 

ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  ................................................................................... Οπλνπηηθφο Δηαγσληζκφο 

ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ θαη ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ............................................................... Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο 

ΗΑΓ ........................................................................................................................ 9149.01 

ΗΤΔΖΗΜΟ CPV ................................................................................................... 33152000-0 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ................................................................ 60.000,00 € ζπκπ. ΦΝΑ 

ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ...................................................... Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  .................................... 29/11/2018 

ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ……….28/11/2018 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ........................................................................ ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ  .................... 2% επί ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ρσξίο ηνλ ΦΝΑ  

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ.................................... 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΝΑ 

ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ  ....................................................................... Γπξψ 

ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ........................................................... 120 εκέξεο 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΞΘΞΜ 1 : ΠΞΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ  

Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

1.3. ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΤΟΕΟ (TEΡΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Κ. 4412/2016 (Ιέξνο Δ) 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Κ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β) Πν TEΡΔ ππνβάιινπλ : ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 

ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Μηθνλνκηθή Ρπεξεζία 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, 

Φ.Γ.Η., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Νξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ Οχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ. 

2. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Ιέξνο Γ). 

3. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε 

δχν αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΝΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ Πηκψλ ηεο ΓΝΡ 
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Μη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Ναξαηεξεηεξίνπ. Οε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ναξαηεξεηήξην Πηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 

ΆΞΘΞΜ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  

Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη απνδεθηέο ζην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο. 

Ε ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΝΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Κνζνθνκείνπ . 

Ηαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Γπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ν αθφινπζνο πίλαθαο, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

ΜΙΑΔΑ ΓΝΖ ΙΓΞΜΡΟ ΟΠΜΖΓΖΑ ΜΙΑΔΤΚ 
ΟΡΚΠΓΘΓΟΠΕΟ 

ΒΑΞΡΠΕΠΑΟ 
ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ 

ΟΠΑΘΙΖΟΙΓΚΕ 

ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ 

Α. (40%) 

ΜΙΑΔΑ ΠΓΚΖΗΤΚ 

ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΤΚ, 

ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΗΑΖ 

ΑΝΜΔΜΟΕΟ 

Α1. Οπκθσλία πξνζθεξνκέλνπ 

είδνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
40% 

  

Β. (60%) 

ΜΙΑΔΑ ΠΓΚΖΗΕΟ 

ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕΟ ΗΑΖ 

ΗΑΘΡΣΕΟ 

Β1. Γγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

κεραλήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν Β.6 ησλ Περληθψλ 

Νξνδηαγξαθψλ. 

20% 

  

Β2. Ννηφηεηα εμππεξέηεζεο θαη 

ηερληθήο βνήζεηαο κεηά ηελ πψιεζε, 

εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ θαη 

ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε 

βιάβεο. 

10% 

  

Β3. Ηφζηνο αληαιιαθηηθψλ θαη 

θφζηνο ζπληήξεζεο αλά έηνο κεηά ηελ 

εγγχεζε θαη σο 10 έηε, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο Β.9 θαη Β10 ησλ Περληθψλ 

Νξνδηαγξαθψλ. 

15% 

  

Β4. Ηφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο 

(ζπκβφιαην ζπληήξεζεο) αλά έηνο κεηά 

ηελ εγγχεζε θαη σο 10 έηε, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν Β.11 ησλ Περληθψλ 

Νξνδηαγξαθψλ. 

15% 

  

ΟΡΚΜΘΖΗΕ ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ  

Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ε βαζκνινγία ησλ επί 

κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη 

φξνη, ελψ απμάλεηαη έσο ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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Ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ. Ε ζπλνιηθή βαζκνινγία Β ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, δειαδή: 

Β = 0,4 × (Βαζκ. Α1) + 0,2 × (Βαζκ. Β1) + 0,1 × (Βαζκ. Β2) + 0,15 × (Βαζκ. Β3) + 0,15 × (Βαζκ. Β4) 

Ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν (Θ), ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (Η) πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ (Β): 

Θ=Η/Β. Μ δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο πξνζθνξά. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ 

Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ 

απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Οε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηήο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 

Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Νξνκεζεπηή. 

Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο 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 
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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 λ.4250/2014 (Α΄ 74), 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 ζπκπιήξσζε ή 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. 

Ορεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ 

Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Οηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 

ΆΞΘΞΜ 3 : ΠΖΙΓΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ - ΚΜΙΖΟΙΑ 

Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Νξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ΆΞΘΞΜ 4 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ  

Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΆΞΘΞΜ 5 : ΑΚΠΖΝΞΜΟΦΜΞΓΟ  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΞΘΞΜ 6 : ΝΑΞΑΔΜΟΕ - ΝΑΞΑΘΑΒΕ 

Ε παξαιαβή ηνπ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΚΓΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΓΙΡΩΗ ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

απηνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Γηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη 

απαηηνχκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ 
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θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ, κεηά ηελ πιήξε ζχλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δηάζηεκα ελφο (1) κελφο. 

Ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο, ζα γίλεη απφ Γπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

ΆΞΘΞΜ 7 : ΝΘΕΞΤΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ  

Ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν 

ηνπ Γιεγθηηθνχ Οπλεδξίνπ. 

Μ πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν. 

ΆΞΘΞΜ 8 : ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ 

Μη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε 

ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Πα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 

εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Γιιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

Ιε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί 

λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

1.1. Μη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

 ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

 ηνλ εθδφηε 

 ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 

 ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

 ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

 ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

 ηνπο φξνπο φηη: 

 Ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηδήζεσο. 

 Πν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Ρπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Μ εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

1.2. Γγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο άλεπ ην ΦΝΑ ή ην 2% επί ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ άλεπ ην ΦΝΑ .  

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.  

Ε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 

Δηαθήξπμε, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 
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Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  

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

Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη  

Ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 

παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο , δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

1.3. Γγγύεζε Καιήο Γθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Μ ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο 

κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ πιένλ ΦΝΑ 

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ). 

Οε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016. 

ΆΞΘΞΜ 9 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε-παξαιαβή 

ηνπ Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο θαη φρη πέξαλ ηνπ δηκήλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ελφο (1) κήλα δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

ΆΞΘΞΜ 10 : ΓΚΟΠΑΟΓΖΟ - ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ 

Οχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ (ρσξίο Φ.Ν.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 

άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Πν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Πν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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ΆΞΘΞΜ 11 : ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Νξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΞΘΞΜ 12 : ΓΓΙΡΘΓΖΑ – ΟΡΓΗΞΜΡΟΓΖΟ ΟΡΙΦΓΞΜΚΠΤΚ 

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. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΆΞΘΞΜ 13 : ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΚΓΝΣΡΙΚΗ 

ΑΠΟΣΓΙΡΩΗ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

ΆΞΘΞΜ 14 : ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ  

Α. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΓΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΓΙΜΟΤ 

1. Μ ππφ πξνκήζεηα θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη. Κα δηαζέηεη πιήξεο 

πηζηνπνηεηηθφ CE mark ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42 ηεο Γ.Γ. γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζπλνδεπφκελν απφ 

δήισζε ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

2. Κα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε αηκνγελλήηξηα θαη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πγξή 

απνζηείξσζε ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, επηδεζκηθνχ πιηθνχ, ηκαηηζκνχ θαη ειαζηηθψλ ζε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο 

134ºC θαη 121ºC θαη ζε πηέζεηο αλάινγεο. 

3. Κα είλαη νξηδφληηαο θφξησζεο, κε δχν πφξηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη κε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 6 

απνζηεηξσηηθψλ κνλάδσλ (ρσξεηηθφηεηα ζαιάκνπ ηνπιάρηζηνλ 400lt γηα ηελ θφξησζε ηνπιάρηζηνλ 6 θαιαζηψλ 

εξγαιείσλ). Μη δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη 670x670x900mm (ΝxΡxΒ) πεξίπνπ. Πν πιάηνο ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη 

νπσζδήπνηε κεγαιχηεξν ησλ 650mm. (Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε). 

4. Πν πιάηνο ηνπ θιηβάλνπ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα αθήλεη ηθαλνπνηεηηθφ ρψξν γηα ζπληήξεζε αλάκεζα ζηνπο 

ππάξρνληεο θιηβάλνπο. (Κα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε). 

5. Μ θιίβαλνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

 93/42/EEC ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

 EN 285 θιίβαλνη απνζηείξσζεο 

 EN 61010-1 ειεθηξηθή αζθάιεηα 

 97/23/EC δνρεία πίεζεο 

 ISO 17665-1 επηθχξσζε θνξηίνπ (validation) 

6. Μ θιίβαλνο λα ιεηηνπξγεί κε αηκφ απφ ην ππάξρνλ θεληξηθφ δίθηπν αηκνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ. 

7. Μ θιίβαλνο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε αηκνγελλήηξηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο 

ζην δίθηπν αηκνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ. Ε ηζρχο ηεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 35kW γηα ηελ ηαρχηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ. Ε αηκνγελλήηξηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 316L 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 97/23/EC θαη λα δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο. Γπίζεο, λα δηαζέηεη 

αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο θαη απηφκαην ζχζηεκα εθηφλσζεο ησλ αιάησλ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο (ζηξαηζψλα). 

(Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε) 

8. Μ ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ λα είλαη νξζνγψληνο (φρη θπιηλδξηθφο) θαη λα ζηεξίδεηαη ζε αλνμείδσην ζθειεηφ γηα ηελ 

απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζθνπξηάο ή δηάβξσζεο. Νξέπεη λα είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο κε καλδχα πίεζεο. Θάιακνο θαη 

καλδχαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα πςειήο αληνρήο πνηφηεηαο AISI 316L θαη ζα πξέπεη 

πηζηνπνηεκέλα λα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο ζε πδξαπιηθή πίεζε κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ 

Γπξσπατθή Μδεγία 97/23/EC. Πφζν ν ζάιακνο φζν θαη ν καλδχαο λα δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο.  

9. Ε πφξηεο ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη απφ πιηθφ θαηαζθεπήο φκνην κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζαιάκνπ. Κα είλαη 

θαηαθφξπθα νιηζζαίλνπζεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθφ κνηέξ ή κε πεπηεζκέλν αέξα (ζε ζχλδεζε κε ην ππάξρνλ 

θεληξηθφ δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα ηνπ Κνζνθνκείνπ). Οε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζή ηνπο αθφκα 

θαη κε ηελ απνπζία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (λα πεξηγξαθεί κε πνηνλ ηξφπν). Γπίζεο, λα ππάξρεη ζχζηεκα αζθαιείαο 

πνπ λα αθηλεηνπνηεί ηηο πφξηεο αλ παξεκβιεζεί νηηδήπνηε θαηά ην θιείζηκν ηνπο, λα κελ εθηειεί ην πξφγξακκα αλ δελ 

έρνπλ θιείζεη ηειείσο θαη λα κελ επηηξέπεη ην άλνηγκά ηνπο εάλ ππάξρεη αθφκα ζεηηθή πίεζε εληφο ηνπ ζαιάκνπ. 

10. Μ θιίβαλνο λα δηαζέηεη ζεξκνκφλσζε δηαηεξψληαο ρακειή ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηφζν ηνπ 

ζαιάκνπ φζν θαη ησλ δχν πνξηψλ. (Κα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε) 
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11. Απφ ηελ πιεπξά θφξησζεο ν θιίβαλνο λα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ θαη έγρξσκε νζφλε αθήο, ε νπνία λα δίλεη 

ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πν κελνχ ηεο νζφλεο λα είλαη ζηελ Γιιεληθή γιψζζα. 

Οηελ νζφλε ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ςεθηαθά ε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο. Κα δηαζέηεη 

επίζεο δηαθφπηε έθηαθηεο αλάγθεο (emergency stop) θαη αλαινγηθά καλφκεηξα πίεζεο γηα ηνλ ζάιακν θαη ηνλ καλδχα 

μερσξηζηά. (Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε) 

12. Απφ ηελ πιεπξά εθθφξησζεο ν θιίβαλνο λα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην ησλ βαζηθψλ ηνπιάρηζηνλ ρεηξηζκψλ θαη ελδείμεηο 

ιεηηνπξγίαο ζε νζφλε. Κα δηαζέηεη επίζεο αλαινγηθφ καλφκεηξν πίεζεο γηα ηνλ ζάιακν. (Κα αλαθεξζνχλ πξνο 

αμηνιφγεζε) 

13. Μ θιίβαλνο θαηά ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο λα εκθαλίδεη επί ηεο νζφλεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

14. Μ θιίβαλνο λα δηαζέηεη ειεθηξνθίλεηε αληιία θελνχ, ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ζχζηεκα ςχμεο ηεο 

απνρέηεπζεο. Ε αληιία θελνχ λα εδξάδεηαη ζε εξγνλνκηθή θαη αληηθξαδαζκηθή βάζε γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα 

επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ απνκείσζε ηνπ ζνξχβνπ. (Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε). 

15. Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο πξέπεη λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο, άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιειεο γηα 

ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αηκνχ. Γπίζεο φιεο νη ζσιελψζεηο λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

16. Πα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο λα εθηεινχληαη κέζσ ελζσκαησκέλνπ κηθξνυπνινγηζηή (ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ειέγρνπ) θαη ην ηέινο λα επηζεκαίλεηαη απφ αθνπζηηθή θαη νπηηθή έλδεημε. Μ κηθξνυπνινγηζηήο λα θέξεη έγρξσκε 

νζφλε αθήο κε ειιεληθφ κελνχ, λα εθηειεί θαη λα παξαθνινπζεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θιηβάλνπ θαη λα παξέρεη 

νπηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

17. Μ κηθξνυπνινγηζηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο λα εηδνπνηεί ην ρξήζηε κε νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο. Όηαλ δηαπηζησζεί απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ αλσκαιία ζηελ νκαιή εθηέιεζε ελφο 

θχθινπ απνζηείξσζεο ν θιίβαλνο λα νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία κε αζθάιεηα. 

18. Μ θιίβαλνο λα δηαζέηεη έηνηκα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο πιηθψλ θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ 

πξνο πξνγξακκαηηζκφ λέσλ θχθισλ απνζηείξσζεο (λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα πξνγξάκκαηα θαη ν αξηζκφο ησλ 

θελψλ ζέζεσλ). Κα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο/ειέγρνπ κε αηκφ, ηα νπνία ζα 

ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ρσξίο επηπιένλ ξπζκίζεηο: 

 Πεζη ζηεγαλφηεηαο ζαιάκνπ (Leak test, Vacuum test). 

 Πεζη δηείζδπζεο αηκνχ ζε πνξψδε πιηθά (Bowie & Dick test). 

 Απνζηείξσζε ηκαηηζκνχ, ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ θαη πνξψδνπο πιηθνχ ζηνπο 134νC. 

 Απνζηείξσζε ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθψλ θαη ειαζηηθψλ ζηνπο 121νC. 

 Παρεία απνζηείξσζε (FLASH) αθάιππησλ εξγαιείσλ ζηνπο 134νC. 

19. Έλαο πιήξεο θχθινο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θάζεηο: 

 Νξνεηνηκαζία πξνο απνζηείξσζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο πξνθελνχ θαη πξνζέξκαλζεο ηνπ πιηθνχ, 

επαλαιακβαλφκελε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. 

 Απνζηείξσζε, κε ρξφλν απνζηείξσζεο αλάινγν κε ηα πξνο απνζηείξσζε πιηθά θαη ηε ζεξκνθξαζία 

απνζηείξσζεο. 

 Λήξαλζε θαη εμηζνξξφπεζε. Ε μήξαλζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ αληιίαο θελνχ θαη ε εμηζνξξφπεζε κε ηελ 

αηκνζθαηξηθή πίεζε κέζσ εηδηθνχ αληηκηθξνβηαθνχ θίιηξνπ. 

20. Πν ζχζηεκα ειέγρνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρεηξηζηή κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνεγθαηεζηεκέλα 

πξνγξάκκαηα. Ε πξφζβαζε ζηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε 

πξνζζήθε λέσλ πξνγξακκάησλ, ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θιηβάλνπ θαη ν έιεγρνο ζπληήξεζεο λα γίλεηαη κφλν 

κε ηελ ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Μη 

ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε αξκφδην ηερληθφ ηεο Περληθήο Ρπεξεζίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ.  

21. Κα ππάξρεη εζσηεξηθή κλήκε απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο θχθινπο απνζηείξσζεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. (Κα 

αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε). 

22. Μ θιίβαλνο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ (εθηππσηήο) γηα ηελ ζηηγκηαία θαηαγξαθή ηνπ θχθινπ εξγαζίαο θαηά ηελ εμέιημε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πν θαηαγξαθηθφ λα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ θαη ελδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο.  

23. Μ θιίβαλνο λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε πιεξνθνξίεο ηερληθήο θχζεο φπσο π.ρ. γηα ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο θιπ. 
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24. Οε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξφβιεκα λα ππάξρεη εηδηθή έλδεημε επί ηεο νζφλεο ε νπνία ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή ή 

ηερληθφ άκεζα γηα ηελ θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε κελχκαηα δηαιφγνπ. Κα ππάξρεη δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ 

ζηαδίσλ ηνπ θιηβαληζκνχ φπνπ εκθαλίζηεθε δπζιεηηνπξγία επί ηεο νζφλεο ή ζηνλ εθηππσηή. 

25. Μ θιίβαλνο λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία επηθχξσζεο 

θνξηίνπ (validation).  

26. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη - κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θιηβάλνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία – λα παξαδψζεη πξσηφθνιιν 

κειέηεο επηθχξσζεο θιηβάλνπ (validation IQ, OQ, PQ) ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην Περληθφ Νξφηππν EN 

ISO 17665 ε νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ηνπ θιηβάλνπ. Ε πξνκεζεχηξηα εηαηξία, λα απνδεηθλχεη ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ επηθχξσζεο (validation) ή αλ ζπκβιεζεί κε άιιε εηαηξία, ε 

ζπκβαιιφκελε εηαηξία λα δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή θαηαιιειφηεηα θαη λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ 

φηη ζα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο - κεηξήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ. Κα θαηαηεζεί 

νπσζδήπνηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη γηα ηελ ελ ιφγσ επηθχξσζε κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ επηθχξσζεο απφ 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Μ πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ δηαγσληζκφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη έρεη εκπεηξία 

ζηελ επηθχξσζε θνξηίνπ ή αλ έρεη ζπκβιεζεί κε άιιε εηαηξία φηη ν ζπκβαιιφκελνο έρεη ηέηνηα εκπεηξία θαζψο θαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκβαιινκέλνπ φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ελ ιφγσ κεηξήζεηο απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

27. Κα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θιηβάλνπ πιήξεο ζεηξά παξειθφκελσλ: ηνπιάρηζηνλ δχν ηξνρήιαηα θφξησζεο, κηα 

ξαθηέξα ζαιάκνπ θαη 6 θαιάζηα εξγαιείσλ. (Κα πξνζδηνξηζηνχλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε). 

28. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεισζνχλ λα αλαγξάθνληαη ζε πξσηφηππα πξνζπέθηνπο θαη ηερληθά 

θπιιάδηα ή ζε επηθπξσκέλα πηζηνπνηεηηθά ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, 

θάζε πξνκεζεπηήο ζα ζπληάμεη αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο φπνπ ζα 

απαληψληαη κε ζαθήλεηα φια ηα δεηνχκελα ηερληθά ζεκεία κε αξηζκεκέλεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Πα πξνζπέθηνπο θαη ηερληθά θπιιάδηα λα είλαη ζηα ειιεληθά θαη λα παξαδνζνχλ ζην Κνζνθνκείν κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ. 

29. Μ πξνκεζεπηήο λα αλαιάβεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηερληθψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ πάλσ ζηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

30. Ε πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ΓΚ ISO 9001, ISO13485 (εκπνξία εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ Ρ.Α. ΔΡ8δ/Γ.Ν. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλε ζε ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΕΕΓ) ζχκθσλα κε ην 

Κ.2939/2001 θαη ηελ Η.Ρ.Α. κε αξηζκφ Ε.Ν. 23615/651/Γ.103/2014. (Κα θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά). 

31. Μ θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO 13485. 

32. Μ θιίβαλνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε έλα θνηλφ Ε/Ρ κέζσ θάξηαο δηθηχνπ ή άιιν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, γηα 

ηελ απνκαθξπζκέλε on-line απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μ πξνκεζεπηήο πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη 

εγθαηαζηήζεη, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Πκήκα Περληθνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ, εμνπιηζκφ φπσο ζχζηεκα 

(software & hardware) εμσηεξηθήο θαηαγξαθήο, ειέγρνπ θαη αξρεηνζέηεζεο, Ε/Ρ κε νζφλε, εθηππσηή θαη ινγηζκηθφ πνπ 

ζα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνλ θιίβαλν πξνο αξρεηνζέηεζε θηι. (Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε). 

33. Μ πξνκεζεπηήο πξναηξεηηθά κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Πκήκα Περληθνχ ηνπ 

Κνζνθνκείνπ, ζπζηήκαηα πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ, φπσο ελαιιάθηε γηα ηελ 

παξαγσγή ππεξ-θάζαξνπ αηκνχ, ζχζηεκα παξαγσγήο απηνληζκέλνπ λεξνχ ηχπνπ αληίζηξνθεο φζκσζεο γηα ηνλ 

ελαιιάθηε θαη ηελ αηκνγελλήηξηα, απνζθιεξπληή γηα ηελ παξαγσγή καιαθνχ λεξνχ γηα ηηο ινηπέο ρξήζεηο φπσο είλαη 

ε αληιία θελνχ, ην ςπγείν, θηι. (Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε). 

B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

1. Ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρχ ησλ ηερληθψλ ηεο απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

2. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Κνζνθνκείν 

αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο) γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ. 

3. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά έγγξαθε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ ζπγαηξηθνχ ηνπ νίθνπ (ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηψο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε), 

φηη αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δειψλεη ν πξνκεζεπηήο, θαζψο 

θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πάςεη 

λα είλαη ν αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηε Γιιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο 

πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη ηνχην θξίλεηαη σο νπζηψδεο απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 

καθξφρξνλε νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 
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4. Οε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο, ηφηε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ αξθεί ε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή – θαηαζθεπαζηή. 

5. Γηα πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζπζηήκαηα άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, αξθεί ε 

δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη δελ απαηηνχληαη νη δειψζεηο πεξί δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

6. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ε δέζκεπζε 

απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ζαθή ζην 

πξνζθεξφκελν είδνο. 

7. Ηαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Κνζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ φινπ 

κεραλήκαηνο ή ησλ κεξψλ απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε 

θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ε δηάγλσζε θαη 

απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη 

αληαιιαθηηθά ή εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Οηελ παξερφκελε 

εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο. Ε ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζχκθσλε κε 

ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

8. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά φια ηα 

αλαιψζηκα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγχεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη 

ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. 

9. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θφζηνο ησλ 

θπξηφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα 

ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

10. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θιηβάλνπ κέρξη θαη ην 10
ν
 έηνο απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη κε ην αληίζηνηρν 

θφζηνο ηνπο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ 

επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

11. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνχ. Οηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φια ηα 

ινηπά έμνδα (π.ρ. κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή 

έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο Περληθήο Ρπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Ε δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε 

βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Ε ππνρξέσζε απηή ηνπ πξνκεζεπηή δελ 

δεζκεχεη ην Κνζνθνκείν ζην λα ζπλάςεη ζπκβφιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ εγγχεζεο. 

12. Ηάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη πξσηφηππε θαη επηθπξσκέλε απφ 

ην αξκφδην Γπηκειεηήξην ή απφ άιιε αξκφδηα αξρή ζηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Πέινο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

(ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail) ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα 

επαιήζεπζε. 

13. Νξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

Γ. ΓΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ 

1. Μ θιίβαλνο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θεληξηθή απνζηείξσζε 

ηνπ Κνζνθνκείνπ. Μ θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Περληθήο Ρπεξεζίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο, 

ψζηε λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ 
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φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Γιιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε λφκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ λένπ θιηβάλνπ. Οηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ θιηβάλνπ ζην ρψξν ηεο 

θεληξηθήο απνζηείξσζεο ηνπ Κνζνθνκείνπ πνπ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη: 

 Κα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ παιαηφ θιίβαλν απφ ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα δίθηπα 

(παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ λένπ θιηβάλνπ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν θαη λα ηνλ παξαδψζεη 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

 Κα ζπκπιεξψζεη ηπρφλ θελά πνπ ζα πξνθχςνπλ πεξηκεηξηθά ησλ θιηβάλσλ κε αλνμείδσηεο θαηαζθεπέο ίδηαο 

πθήο. ρξψκαηνο θαη φςεσο κε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θιηβάλνπ. 

3. Μη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε 

ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Κνζνθνκείνπ. Ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Ε/Ι θζνξψλ πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθφ 

ηνπ θφζηνο. 

4. Μ πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε 

ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ Γιιεληθνχ Ηξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πν Κνζνθνκείν έρεη θάζε 

δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Ιεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θιηβάλνπ, 

ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

5. Ε παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Γηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο 

θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ, κεηά ηελ πιήξε 

ζχλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα δηάζηεκα ελφο (1) 

κελφο. 

6. Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

7. Μ πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα 

δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

8. Νξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 
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ΜΓΡΟ Δ: Τπνδείγκαηα Γγγπεηηθώλ Γπηζηνιώλ - Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεύζπλεο Δήισζεο  

Τπόδεηγκα Γγγπεηηθήο Γπηζηνιήο πκκεηνρήο 

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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Τπόδεηγκα Γγγπεηηθήο Γπηζηνιήο Καιήο Γθηέιεζεο 

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% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 

πιένλ 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
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ΔΓΗΑΠΓΟΟΑΞΤΚ (14) ΙΕΚΤΚ. 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άρθροσ 79 παρ. 4 ν. 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) 

 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:  

 Πειέθσλν: 2265350131 

 Ει. ηαρπδξνκείν:  diax2@gnamfissas.gr 

 Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 Πίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 33152000-0 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο  

 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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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο 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 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
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επίζεκν θαηάινγνiv: 

δ) Ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα 

θξηηήξηα επηινγήο; 

Γάλ φρη: 

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:  

γ) [……] 

 

δ) [] Καη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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: Πιεξνθνξίεο 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: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝvi  

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 ΙΙΙ, 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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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη 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 

(«απηνθάζαξζε»)xix; 

[] Καη [] Όρη  

Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxx: [……] 
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Β: Λόγνη 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; Δηεπθξηλίζηε: 

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: Λόγνη 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 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
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(«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 πιεκκέιεηαxxx 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 

[] Καη [] Όρη 
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θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

Μέξνο IV: Κξηηήξηα 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 

Μέξνο VI: Σειηθέο 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.". 
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)  
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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.  
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