
 
 
 
 

 

     401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 
 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ππ’ αξηζ.  62/2018 
πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο  

 
 «ΑΚΟΙ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ ΑΤΣΧΝ»                                                                                        

 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
(Με Κεληξηθή Κπβεξλεηηθή Αξρή, 
κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα: Άκπλα) 

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ  
ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

401 Γ..Ν.Α / Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. 
Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ 11525 Παπάγνπ, 
Αζήλα.   

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο.  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Η ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ  Πξνκήζεηα «άθνη 
Παξνρέηεπζεο θαη Δμνπιηζκνί Απηψλ». 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή). 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 
άθνη Παξνρέηεπζεο θαη Δμνπιηζκφο Απηψλ (CPV: 
33141600-6) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 

32.258,06 € επηβαξπλφκελν κε ΦΠΑ 24% θαη 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 
θξαηήζεσλ 

Ήηνη 
 

40.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ αλαινγνχληνο 
ΦΠΑ. 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  4,22032%  

ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ 
ΑΞΙΑ (ΦΠΑ) 

24% 
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Έρνληαο ππόςε : 
 
 
1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ : 
  
  α. Σνπ ΝΓ 721/1970 (ΦΔΚ η.Α΄ 251/23-11-70) «Πεξί Οηθνλνκηθήο 
Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 
 

β. Σνπ Ν. 2292/1995 (ΦΔΚ η.Α΄ 35/15-2-95) «Οξγάλσζε θαη 
Λεηηνπξγία Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
                 
                     γ. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ η.Α΄ 45/9-3-99) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
   

δ. Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ η.Α΄ 248/7-11-00) «Κχξσζε Κψδηθα 
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ)». 
 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο 
εηζνδήκαηνο 4%  γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ (επί ηεο 
θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 
64 παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/2013 φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ- 
ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΓΑΠΑΝΗ 

Φ.814/15/117608/.2536/6 Μαξ 18/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2o  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ  401 ΓΝΑ/ Γεληθή Γηαρείξηζε Δπηζηεκνληθνχ Τιηθνχ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Καηφπηλ παξαγγειίαο απφ ην αξκφδην ηκήκα ή 
ηκεκαηηθά ζε ηξεηο δφζεηο κε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ηειεπηαίαο δφζεο ηελ 30ε επ 2018  

ΓΛΧΑ ΤΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Διιεληθή 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ (ΑΡΥΙΚΗ) 

Δθαηφλ Ογδφληα (180) εκέξεο 

ΝΟΜΙΜΑ  ΔΤΡΧ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

05 Ννε 2018, εκέξα Γεπηέξα ψξα 08:30 πκ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο Γηαθ. 
62/2018  ήηνη ηελ 05 Ννε 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη 
ψξα 09:00 πκ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 
ΚΗΜΓΗ  

5  Ννεκβξίνπ 2018 
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                      ε. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ η.Α΄112/13-7-10) «Δλίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2, παξ. 4, εδάθην 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.4210/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 254/21-11-13). 
 

  ζη.  Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ η.Α΄ 173/30-9-10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία 
θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
21εο Ινπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 
1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 66/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 4055/12 (ΦΔΚ η.Α΄ 51/12-3-12) «Γίθαηε 
δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο». 

 
δ.  Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ η.Α΄ 204/15-9-11) «χζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξν πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
                   ε. Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 52/28-2-13) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4254/14 (ΦΔΚ η.Α΄ 
85/7-4-14) θαη ηζρχεη. 
 
                     ζ. Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ η.Α΄ 143/28-6-14) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (αληηθαηέζηεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995).  
   
                      η. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ η.Α‟147/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
2014/25/ΔΔ)».  
      
 2. Σηο θάησζη απνθάζεηο, φπσο ηζρχνπλ, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ζπκπιεξψζεθαλ :   
  α. Σελ ππ΄ αξηζ. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07 Απφθαζε θ. ΤΦΔΘΑ 
(ΦΔΚ η.Β΄ 2300/3-12-07) «Πεξί κεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη 
Πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο 
ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί – 
ζπκπιεξσζεί κε ηελ ππ΄ αξηζ. Φ.800/88/131798/.2063/25 Ινπι 08 απφθαζε θ. 
ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ η.Β΄ 1753/2-9-08). 
        β. Σελ ππ΄ αξηζ. Π1/2380/18 Γεθ 2012 Απφθαζε γηα ηε «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 
 

γ. Σελ Φ.814/15/117608/.2536/6 Μαξ 18/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2Ο  εληνιή 
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ πξντζηάκελνπ ρεκαηηζκνχ. 
 
 
 

18PROC003888183 2018-10-24



 Γ - 4 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 
 
ηελ δηελέξγεηα πλνπηηθνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα 
ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ 
πιηθνχ «άθνη Παξνρέηεπζεο θαη Δμνπιηζκφο Απηψλ (CPV: 33141600-6)» ηνπ 401 
ΓΝΑ, (αλαιπηηθά φπσο Παξάξηεκα «Γ» ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 πξνυπνινγηζκνχ 40.000€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ. 
 
 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 5 Ννεκβξίνπ 2018 εκέξα Γεπηέξα θαη 
ψξα 09:00 π.κ. ζην 401 ΓΝΑ / Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ 
απηφ επηηξνπήο. 
 

 4. Ο παξψλ δηαγσληζκφο ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο www.diavgeia.gov.gr, 
www.promitheus.gov.gr θαη www.army.gr. Η  Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα 
"www.army.gr'' ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ/ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ. Απνηειεί ππνρξέσζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ φπσο ελεκεξψλνληαη κέζσ απηήο γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο. 
 
 5. Ηκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη ηελ 5 Ννεκβξίνπ 2018 εκέξα 
Γεπηέξα θαη ψξα 08:30 π.κ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ 
πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη 
ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 
 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο                

Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ 11525 Παπάγνπ, Αζήλα.  
 

 7. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα «Α»  
«Β» θαη «Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Γ», ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 
 8. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αιρηαο (ΤΓ) Νηθφιανο Ιαηξνχ, Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ, 
ηει.: 210-7494074 (4063). 
 
      Τπηγνο   Παλαγηψηεο   Σάθνο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν         ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Γ» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) 
«Γ» Πίλαθαο Τπφ Πξνκήζεηα Τιηθψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ     401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    62/2018     ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
22   Οθη 18 

 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΚΟΙ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ ΑΤΣΧΝ» 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν  
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
 1. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ΦΠΑ  θαη θξαηήζεσλ 4,22032% γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία εγθξίζεθε κε 
ηε Φ.814/15/117608/.2536/06 Μαξ 18/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2ν. Η πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε 
πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε βάζε ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
   2. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, 
πιήξε, πξφζθαηεο θαη απζεληηθήο θαηαζθεπήο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξνχλ 
φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη αζθνχλ λνκίκσο 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν απηνχ θαη εηδηθφηεξα : 
 
   α. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 
 

β. Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
   
   γ. πλεηαηξηζκνί. 
 
   δ. Κνηλνπξαμίεο. 
 
 2. Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθνί θνξείο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 
25 ηνπ Ν. 4412/2016, είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε 
άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή 
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Γ) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
  

3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη 
λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο, σζηφζν ε Αλαζέηνπζα Αξρή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, δχλαηαη λα 
απαηηήζεη λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή 
απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 3ν  
ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά θαη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 
ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, έγθαηξα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 
ψξα δηεμαγσγήο ηνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν αληίγξαθα.  
 
 2. ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο: 
 
 α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
 β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
 
 γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 δ. Η εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ & δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
 ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 
 3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
 
 α. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 
έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο (ππεχζπλεο 
δειψζεηο), θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. ην 
Παξάξηεκα „‟Γ‟‟ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
 β. Σα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά, 
PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα, θ.ά., δεηνχκελα απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο 
φξνπο θαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ή πξνδηαγξαθή ηεο δηαθήξπμεο), 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 
έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο 
θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
 γ. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
 4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  
 
 5. Ο πίλαθαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα, λα θαηαηεζεί 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Λνγηζηηθφ θχιιν MICROSOFT EXCEL) ζηνλ θάθειν ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο φπσο Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο «2» Παξαξηήκαηνο Γ 
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 6. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ  
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα 
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ 
ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα 
ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ. 
 
 7. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 
 α. Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή πζηεξφγξαθα, 
εκηζηίρηα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο, ζπληκήζεηο, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο θ.ά., πνπ 
κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 
 β. Να αλαγξάθνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαζαξά, νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθά. 
 
 γ. Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4ν 
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο, απφ ηελ επνκέλε 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016.  
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθηφο αλ ε βησζηκφηεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο νπφηε ε πξνζθνξά είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηνλ ρξφλν βησζηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 5ν 
ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ 

 
 ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο 
ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 6ν 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 
    1.     Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, 
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, ζην θάθειν “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ”, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζηνηρεία, γηα θάζε πεξίπησζε φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ». 
 
 2.   Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ ΣΔΤΓ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα : 
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  α. To ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην / ηα 
εμνπζηνδνηεκέλν / α πξνο ηνχην πξφζσπν / α ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
  β. Καηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 9, ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθηφο ησλ άιισλ, νθείιεη λα 
ππνβάιιεη, ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εμνπζηνδφηεζεο ηνπ/ησλ πξνζψπνπ/σλ 
πνπ ζπκπιήξσζαλ θαη ππέβαιαλ ην ΣΔΤΓ.  
      

3. Λφγσ πνιπηππίαο ζηελ λνκηθή κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 
δηαθνξεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθψλ απφδεημεο ησλ 
πξναλαθεξζεηζψλ ηδηνηήησλ, πιεκκέιεηεο θαη ειιείςεηο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο, δε 
ζπληζηνχλ απηνηειή ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαζφζνλ 
δίδεηαη πξνζεζκία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηε ζπκπιήξσζε – ππνβνιή ηνπο. Η πην 
πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο 
ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/16.  Η 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. 
     
 4. ε πεξίπησζε κε ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, 
ππνβνιήο ηνπ ΣΔΤΓ θαη ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν  
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
 1. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ δηαθήξπμε. 
 
 2. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή  
Γηελέξγεηαο, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 
 3. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 
 α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Σερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή ε πξψηε θαη ε 
ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ 
Σερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ 
ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά, εθφζνλ ε Τπεξεζία δηαζέηεη θαηάιιειν πξνο ηνχην 
κεράλεκα, άιισο κνλνγξάθνληαη.  
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 β. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, 
ππνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη παξαδίδνληαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά ζην 401 
ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ. 
 
 γ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. 
 
 δ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 
θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία (401 ΓΝΑ / Γξ. Πξνκεζεηψλ). 
 
 

ΆΡΘΡΟ 8ν  
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ  

 
 1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα δίλεηαη αλά 
κνλάδα, ζα αλαγξάθεηαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, σο εμήο:  
 
 α. Σηκή κνλάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο 
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε θαη θάζε είδνπο δαπάλε, εθηφο απφ ην ΦΠΑ, γηα παξάδνζε 
ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, κέρξη θαη εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα 
επ‟ σθειεία ηεο νπνίαο γίλεηαη ν δηαγσληζκφο.  
  
 β. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο (ζε πεξίπησζε πνπ 
αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ ή ηξνπνπνηεζεί απφ ην θξάηνο, απηφο ζα δηνξζψλεηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία). 
 
 2. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ. Πξνζθνξέο πνπ 
δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 3. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 
δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. 
Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην 
δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν 
ηνπ πέληε. 
 
 4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 5. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
      
          6.   ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ηηκή 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ έθαζηνπ πιηθνχ θαη λα επηζπλάπηεηαη επί πνηλή απνξξίςεσο 
αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ (ή ππεχζπλε δήισζε κε χπαξμεο 
ηνπ πιηθνχ ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ) . 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά πεξηζζφηεξα είδε, ε ηηκή ζα δίλεηαη 
ππνρξεσηηθά γηα θάζε είδνο ρσξηζηά. 

18PROC003888183 2018-10-24



 Γ - 10 

 
 8. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα 
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν.4412/2016.  
 
 9. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 
ππνρξενχληαη λα  παξέρνπλ απηά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ν 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ 
Ν.4412/2016, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, 
ππνβάιιεη ζε θάθειν κε  ζήκαλζε  «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Δηδηθφηεξα, 
ππνβάιινληαη: 
 
  α. Σα πξνβιεπφκελα -θαηά πεξίπησζε θαη αλαιφγσο ηεο λνκηθήο 
κνξθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα-  επηθαηξνπνηεκέλα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα 
νπνία ζα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα: 
 
   (1) Όηη ην/ηα θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ ππνγξάθεη/νπλ ην ΣΔΤΓ 
θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ππνβαιιφκελεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη/νπλ κε ηελ ππνγξαθή 
ηνπ/ηνπο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ (ι.ρ ΦΔΚ 
εθπξνζψπεζεο, έηεξν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αληίζηνηρε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θιπ). 
 
   (2) Tν/ηα θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ θέξεη/νπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαη γηα 
ην/ηα νπνίν/α απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή 
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζε παξάγξαθν β. (1) θαησηέξσ 
(ι.ρ ΦΔΚ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε, ηα φξγαλα δηνίθεζεο, ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, θιπ) 
   
                       β. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, 
θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα : 
 
   (1)  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ 
ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο :  
 
    (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
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Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  
 
    (β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 
ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,   
 
    (γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 
48), 
 
    (δ) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
 
    (ε) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 
ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  
 
    (ζη) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 
 
   (2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 
αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη 
δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, 
ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ 
πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 
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απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
 
   (4) Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 
κεηξψνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 
ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
 

(5) Έλνξθεο Βεβαίσζε (πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 2 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/16) γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ππαγσγήο ζε θάπνηα απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 (πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζηίκνπ απφ ην 
ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο)  
 

2. Δπηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα ζρεηηθά κε ηα ππνβαιιόκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο: 
 

α. Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1.α.(1) ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ:  
 
  Λφγσ πνιπηππίαο ζηελ λνκηθή κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 
δηαθνξεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθψλ απφδεημεο ησλ 
πξναλαθεξζεηζψλ ηδηνηήησλ, πιεκκέιεηεο θαη ειιείςεηο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο, δε 
ζπληζηνχλ απηνηειή ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαζφζνλ 
δίδεηαη πξνζεζκία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηε ζπκπιήξσζε – ππνβνιή ηνπο.  
   

β. Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1.β.(1) ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ:  
 

(1) Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη 
επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ. 
 
   (2) Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο (άξζξν 73, παξ.1 ηνπ 
Ν.4412/16) ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ηδίσο :   
 
   (α) Σνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),  
 
    (β) Σνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.).  
 
   (3) Δίλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
ειεθηξνληθψλ αληηγξάθσλ πνηληθνχ κεηξψνπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 9441νηθ/.7-
4-15 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ε γλεζηφηεηα ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη 
δεηγκαηνιεπηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

γ. Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1.β.(2) ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ:   
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   (1) Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 
εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλν ηνπο 
εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ 
επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 
ηνπ λ. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε έληππε κνξθή ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,  κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη 
νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ 
επηρείξεζή ηνπ. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 
   (2) Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη 
ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ 
Ν.1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ζε 
έληππε κνξθή ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε ηελ 
νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 
απαζρνινχκελνη ζην λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ.  
 

δ. Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 1.β. (1), (2) θαη (3) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ:  
 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξη-
πηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.β.(1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή 
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
 3. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν  
ΠΡΟΦΟΡΔ ΔΝΧΔΧΝ  – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΧΝ 

 
 1. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ε θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο θνξείο, πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν 
κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε 
έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 
 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο 
εθηέιεζεο πξνκήζεηαο εηδψλ ζέκαηνο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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 3. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Δάλ ε 
παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, 
ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα 
ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο 
δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα 
εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11ν 
ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
 1. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ην Δ΄ ΔΛΓΑΠ θαη ζε βάξνο ΣΥΔ πνπ ζα εθδίδεηαη 
γηα ην ζθνπφ απηφ ζηνλ ΔΦ 11-200 θαη ΚΑΔ 1211. Σν 401 ΓΝΑ ζα ππνβάιιεη γηα 
έιεγρν θαη εληαικαηνπνίεζε ηελ δαπάλε, εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζζεί φια ηα 
πξσηφηππα παξαζηαηηθά, πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ηκεκαηηθέο παξάδνζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, κε βάζε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
 α. Πξσηφηππν Σηκνιφγην – Γειηίν Απνζηνιήο. 
 
 β.   Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ πνπ λα 
αθνξά ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 
  
 γ.  Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΙΚΑ, ΔΦΚΑ ή άιινπ 
αζθαιηζηηθνχ Φνξέα. 
 
 δ.    Αληίγξαθν ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζε κνξθή IBAN. 
 
 ε.    Βεβαίσζε κε εθρψξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηηκνινγίνπ ζε ηξίηνπο.  
 
         2.    Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα πξνεγεζεί 
ηεο ζχληαμεο ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο πιηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο, θαζψο θαη ηεο έθδνζεο ζρεηηθνχ ΑΓΓΤ απφ ηελ αξκφδηα δηαρείξηζε πιηθνχ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πξσηφθνιιν θαη ην ΑΓΓΤ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα παξαζηαηηθά 
ηεο δαπάλεο. 
 
 3. Οη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο 4,22032%, νη νπνίεο 
αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ: 
 
 α. 4% ππέξ ΜΣ 
 
 β. Υαξηφζεκν  0,0836% 
 
 γ. ΟΓΑ/ραξηφζεκν 0,01672% 
 

       δ.     0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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       ε.     0,06% ππέξ ΑΠΠ 

 
4. Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/94 ζην πνζφ  ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ πιηθψλ, αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 12ν  

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ 
αζχκθνξα γηα ην Γεκφζην, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε 
έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, κεηά απφ λεψηεξε πξφζθιεζε, αθνχ θνηλνπνηεζεί 
ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ηδηαίηεξα ζε απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν 
δηαγσληζκφ. Γηα ην δηαγσληζκφ πνπ θξίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ άγνλνο, ιφγσ 
κε θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηε 
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 
ηνπ Ν.4412/16). 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13Ο  
ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 
 1. Η Τπεξεζία (401 ΓΝΑ) επηζπκεί ηα πιηθά λα παξαδνζνχλ φπσο νξίδεη ε 
πξψηε ζειίδα ηεο χκβαζεο (Γ.Γ.Δ.Τ, Φαξκαθείν, Κιηληθή, Σκήκα) θαηφπηλ 
παξαγγειίαο ή κε,  απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 401 ΓΝΑ. Η παξάδνζε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξηθά κέζα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα 
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ νξηζζείζα γηα ην ζθνπφ εθάζηνηε επηηξνπή. 
 
 2. Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
(θαηά πεξίπησζε) ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβψλ, κε ζχληαμε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή. Η επηηξνπή παξαιαβήο είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί κε πξαγκαηνγλψκνλα 
απφ ηνλ αξκφδην Φνξέα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ν 
ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ 

 
 1. Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
         2.   Γηα  ηελ  άζθεζε  έλζηαζεο  θαηά  ηεο  δηαθήξπμεο, ε  έλζηαζε  ππνβάιιεηαη 
κέρξη πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
         3.   Γηα  ηελ   άζθεζε  έλζηαζεο  θαηά   ηεο  Αλαζέηνπζαο  Αξρήο,  ε  πξνζεζκία 
άζθεζεο   ηεο  είλαη  πέληε  (5)  κέξεο  απφ  ηελ  θνηλνπνίεζε   ηεο  πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο  ζηνλ  ελδηαθεξφκελν  νηθνλνκηθφ  θνξέα. 
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         4.     Η έλζηαζε  ππνβάιιεηαη   ελψπηνλ   ηεο  Αλαζέηνπζαο  Αξρήο,  ε  νπνία θαη 
απνθαζίδεη   επί   ηεο  έλζηαζεο  εληφο  πξνζεζκίαο  δέθα  (10)  εκεξψλ,  κεηά   ηελ 
άπξαθηε  πάξνδν  ηεο νπνίαο, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
 
          5.     Γηα ην  παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο  έλζηαζεο, απαηηείηαη  κε  ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο,  ε  θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ  κε ην έλα ηνηο εθαηφ 
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην 
έζνδν.  Δπηζηξέθεηαη δε, κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή 
απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
 

ΆΡΘΡΟ 15ν 
ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΙ – ΔΞΑΙΡΔΔΙ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 
ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ δελ 
θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή 
ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο, πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 3. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε 
ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
  
 4. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 
ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
 α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε 
ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
 β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, φπσο: 
 

   (1) Ππξθαγηά. 
  
   (2) Πιεκκχξα. 
  
   (3) εηζκφο. 
  
   (4) Πφιεκνο.  
 

         5.   Σα  αλσηέξσ  γεγνλφηα  πξέπεη  λα  αλαθέξνληαη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία 
απζεκεξφλ. 
 
         6.   Απεξγίεο Γεληθέο  ή  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηνπ  αλαδφρνπ  δελ  ζπληζηνχλ πνηέ 
ιφγν αλσηέξαο βίαο. 
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ΆΡΘΡΟ 16ν 
ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
  1. Γηα ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ 
δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 
 
  α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο – 
απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Τπεξεζίαο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο  δηαθήξπμεο, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ).  
 
  β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓΓ. 
 
  γ. Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 86 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
  δ. Όια ηα έληππα ζηνηρεία ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο 
πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο δελ θξίζεθαλ εμ‟ νινθιήξνπ ή έγηλαλ ελ κέξεη απνδεθηέο, θαηά 
ην ζηάδην αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο 
απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη‟ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ 
έλδηθν κέζν. 
 
  ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο 
απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Η εηδνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 
κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο. Καηά ηελ  εκεξνκελία ηεο 
ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηφ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ιάβεη 
πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.  Χο εθ 
ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν 
ππνινγίδεηαη ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ – πξνζθπγψλ.  
 
  ζη. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (εκεξνκελία αλάξηεζεο 
ΚΗΜΓΗ) ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο 
απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
 

2. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή (δειαδή ηε ρακειφηεξε ηηκή), δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα 
ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ ακέζσο πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή θαη νχησ θαζ‟ εμήο. 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
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θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο θεξχηηεηαη άγνλνο.  
  
   3. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδέο ή 
αλαθξηβέο ΣΔΤΓ, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ πξνζθνκίζεη 
εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ 
ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 ΑΡΘΡΟ  17ν  
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
 1. Η απφξξηςε πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (ΔΓΓ). Η πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη 
πεξηπηψζεηο: 
 
 α. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
 
 β. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 6, ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο. 
 
 γ. Υξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 
 
 δ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή 
θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο 
ηηκψλ. 
 

 ε. Τπάξρεη έιιεηςε κεηάθξαζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ αιινδαπή. 
 
 ζη. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ δίλνληαη ζε επξψ ή δίλνληαη ζε 
ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο. 
 
 δ. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
 
 ε.  Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο 
θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 ζ. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνβιεζεί 
απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
 η. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ 
έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
   ηα. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Ν.4412/2016.  
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 2. Γελ απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ππνςεθίνπ πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, 
ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, 
κία θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή, έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο 
πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ 
πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ 
έρνπλ νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. Όκσο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία, γηα 
ηελ νπνία δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή 
ππεξθαιχπηεη) ηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. 
 
 3. Οη ιφγνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη ελδεηθηηθνί θαη φρη 
απνθιεηζηηθνί, εθφζνλ απφ ηε δηαθήξπμε θαη ην Ν.4412/2016, πξνβιέπνληαη θαη άιινη 
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πξνζθνξέο θξίλνληαη απαξάδεθηεο. 
 
 4. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο (άξζξν 26, παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016) ζεσξνχληαη 
ζπγθεθξηκέλα:  
 
  α. Όζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
 
  β.  Όζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα,  
 
  γ.  Όηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο 
ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο,  
 
  δ.  Όζεο θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 
 
 5. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο (άξζξν 26, παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016) ζεσξνχληαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α.  Όζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα θαη  
 
  β.  Όζσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 
  

ΆΡΘΡΟ 18Ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 
 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.   
 
      Σαμρνο   άββαο Μαλνπζαξίδεο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν     ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ     401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    62/2018     ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
22  Οθη  18 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΚΟΙ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ ΑΤΣΧΝ» 
 

 1. H πξνκήζεηα είλαη δηαηξεηή θαη‟ είδνο. Η θαηαθχξσζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε 
βάζε ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο θάζε πιηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα 
πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ». 
 
 2. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ κεηά απφ 
θαηαθχξσζε ζηνπο αληίζηνηρνπο κεηνδφηεο, ζα έρνπλ ηζρχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ χςνπο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. 
 
 3. Οη ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» δχλαηαη λα 
απμνκεησζνχλ αμηαθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 104  ηνπ Ν.4412/2016. 
 

4. Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 

α. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, 
πιήξε, απνζηεηξσκέλα, κηαο ρξήζεο θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο 
ππ‟ αξηζκφ ΓΤ8δ/Γ.Π.Οηθ 130648 πνπ αθνξά ηελ Δλαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο 
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ πεξί ηαηξφ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

  
β. Σα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη  ηδηφηεηεο θάζε νκνεηδνχο 

θαηεγνξίαο πιηθψλ, φπσο κέγεζνο, δηαζηάζεηο, θιπ. πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε 
δεηνχκελν απφ ηελ Τπεξεζία πιηθφ, ζηελ νλνκαζία ησλ πιηθψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα «Γ» ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  γ.  Σα πξνζθεξφκελα πιηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξέπεη λα είλαη πιήξε 
θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλαγθαία θαη νπζηψδε παξειθφκελα, αθφκα θαη αλ απηά δελ 
δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.            
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξειθφκελα - εμαξηήκαηα δελ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, νη 
πξνκεζεπηέο πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα - εμαξηήκαηα θαη λα 
αλαγξάθνπλ απηά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ηδηαίηεξε παξάγξαθν θαη κε μερσξηζηή ηηκή. 
 

5. πλνδεπηηθά Έγγξαθα / Πηζηνπνηεηηθά 
 
  α. Σερληθή πξνζθνξά, κε πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ 
καδί κε πιήξε θπζηθά ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ 
πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην είδνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή 
πξφηππα, Prospectus, θσηνγξαθίεο, κεζνδνινγία παξαγσγήο θαη εγθξίζεηο απηήο, 
παξαπνκπή ζε επίζεκε θαη έγθπξε βηβιηνγξαθία, κεζνδνινγία ειέγρνπ 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ, ηπρφλ εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη, ζπζθεπαζία, παξερφκελεο 
εγγπήζεηο θ.ι.π.  
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 β. Πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 
ISO 9001 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο» ή ISO 13485 «χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο γηα Ιαηξφ ηερλνινγηθά Πξντφληα». 
 
 γ. Πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 
ISO 9001 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο» ή ISO 13485 «χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο γηα Ιαηξφ ηερλνινγηθά Πξντφληα», γηα δηάζεζε ηαηξφ 
ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 
 
 δ. Βεβαίσζε απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηήξεζεο ησλ 
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξφ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.Π νηθ/1348 (ΦΔΚ 32/Β΄/16.01.2004). 
 

      ε. Πηζηνπνηεηηθφ CE γηα θάζε πξνζθεξφκελν πιηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ φπνπ ζα δειψλεηαη ε 
ρνξήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE καδί κε ηνλ 
ηεηξαςήθην αξηζκφ ηνπ, επί  ησλ πξντφλησλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο CE Mark 
λα είλαη κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηθπξσκέλν απφ ην Τπνπξγείν 
Δμσηεξηθψλ ή απφ δηθεγφξν. 
 
  ζη. Η επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα 
δεηήζεη απφ θάζε ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ 
ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα είδνπο 
 
 6. Σα Λεηηνπξγηθά - Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ησλ δεηνχκελσλ 
πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά δίπια απφ ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ''Γ'' ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ  
πηζηνπνηεηηθνχ ζήκαλζεο (CE), ην νπνίν απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ην νπνίν πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζεί κε ηε ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο εηαηξείαο.  
 
 7. Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Πνηφηεηαο: ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη 
κεηαθξαζκέλα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο λα ππνβάιιεηαη θαη θ/ν πξσηφηππνπ 
δηθαηνινγεηηθνχ. 
 
 8. πζθεπαζία. Σα πιηθά λα παξαδίδνληαη κε ηηο ζπζθεπαζίεο [αηνκηθή 
(ηεκαρίνπ), εκπνξηθή (θνπηί) θαη κεηαθνξάο (θνχηεο)], πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζήκαλζεο (CE), πνπ δηαζέηεη 
ην θάζε πιηθφ. Όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξε απαίηεζε απηή ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε 
«Ιδηαίηεξεο Απαηηήζεηο» ηνπ Παξαξηήκαηνο "Γ". Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο 
(θνχηεο) πξέπεη λα κελ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή 
κεηαθνξά ηνπ θαη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ εμσγελείο παξάγνληεο (πγξαζία, ζθφλε 
θ.ι.π) θαη λα είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή. 
 
 9. Δπηζεκάλζεηο. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο, λα 
θέξνπλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη, φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο (CE) επηζεκάλζεηο. Δπηπιένλ λα θέξνπλ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο πξνκήζεηαο δειαδή: 
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 α. Αξηζκφ νλνκαζηηθνχ, φπσο απηφο δίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε (Δθφζνλ 
ππάξρεη). 
 
 β. Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ, φπσο απηή δίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 
 
 γ. ηνηρεία πξνκεζεπηή (Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, ΑΦΜ). 
 
 δ. ηνηρεία πξνκήζεηαο (Αξηζκφο ζχκβαζεο, έηνο, Τπεξεζία ). 

 
ε. Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αζθαιψο, ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο.  
 
ζη. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. Σηο ελδεδεηγκέλεο 

πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο.  
 
δ.  Οπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε πξνβιέπεηαη λα θέξεη απηφ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ηκεξνκελία παξαγσγήο, ιήμεσο, απνζηεηξψζεσο, αξηζκφο 
ηεκαρίσλ αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο   θ.ι.π.).  
 
 
 10. Ιδηαίηεξεο Απαηηήζεηο (αθνξά ηα πιηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
απνζηεηξσκέλα, ιεμηπξφζεζκα ). 
 
 α. Σα ππφ πξνκήζεηα απνζηεηξσκέλα πιηθά λα είλαη πξφζθαηεο 
παξαγσγήο. Η Γηάξθεηα «δσήο» (εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ απνζηεηξσκέλνπ 
πξντφληνο έσο εκεξνκελία ιήμεο) ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 24 
κήλεο. Σα πξντφληα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ λα έρνπλ ππφινηπν δηάξθεηαο «δσήο» 
(ρξήζεο) θαη απνζηείξσζεο ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηα 8/10 (νθηψ δέθαηα) ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο ζπλνιηθνχ ρξφλνπ. 
 
 β.  ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ρξήζεο ηνπ, ε νπνία απνδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε θαθή 
ζπληήξεζε, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φιε ηελ αιινησκέλε 
πνζφηεηα κε λέαο παξαγσγήο πιηθά ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ ζα 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο, κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ. 
 
 γ. Πξνθεηκέλνπ γηα ιεμηπξφζεζκα πιηθά ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη, εθ‟ φζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ηε πνζφηεηα (φρη κεγαιχηεξε 
απφ ην 30% ηεο πξνκήζεηαο) πνπ δελ ζα έρεη θαηαλαισζεί, ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κε πιηθά ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξείαο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η αληηθαηάζηαζε ζα 
γίλεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ. Σν ρξνληθφ φξην ρξήζεο 
ηεο λέαο πνζφηεηαο πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην ηα 8/10 ηνπ 
ζπλνιηθνχ ρξνληθνχ νξίνπ ρξήζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία αληηθαηαζηάζεσο ησλ πιηθψλ.  
 
 δ. Γηα ηα πιηθά πνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο «δσήο»  
ηνπο, ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα βεβαηψλεη ηελ άξηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ, γηα 
ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο. 
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 9. Κάζε πξνκεζεπηήο  λα θαηαζέζεη ηερληθή πξνζθνξά, κε πιήξε πεξηγξαθή 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ καδί κε πιήξε θπζηθά ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην είδνο. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφηππα, Prospectus, θσηνγξαθίεο, 
κεζνδνινγία παξαγσγήο θαη εγθξίζεηο απηήο, παξαπνκπή ζε επίζεκε θαη έγθπξε 
βηβιηνγξαθία, κεζνδνινγία ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ, ηπρφλ εγθξίζεηο πνπ 
έρεη ιάβεη, ζπζθεπαζία, παξερφκελεο εγγπήζεηο  θ.ι.π. ην θχιιν ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα θαηαηηζέκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 
 11. Τπνβνιή πιηθψλ γηα αμηνιφγεζε.  
 
 Η θαηάζεζε δείγκαηνο γηα φια ηα πιηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πξνκήζεηαο. Η κε ππνβνιή δείγκαηνο ζπληειεί 
ιόγν απόξξηςεο. 
 
 Δίδε πνπ δελ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θξίλνληαη 
αθαηάιιεια. 
  
 12. Απαξάβαηνη φξνη: Όια ηα παξαπάλσ είλαη Απαξάβαηνη Όξνη θαη κε θάιπςε 
έζησ θαη ελφο ΗΜΑΙΝΔΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 
 
 13. Tα πξνο παξάδνζε είδε είλαη επηζπκεηφ λα είλαη θσδηθνπνηεκέλα ζχκθσλα 
κε ην Γηεζλέο Πξφηππν GS1 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α. Να δηαζέηνπλ έγθπξν θσδηθφ  GTIN (Global Trade Item Number, πξψελ 
EAN/UPC), θαηαρσξεκέλν ζην Γηεζλέο Μεηξψν Έγθπξσλ Κσδηθψλ GS1 GEPIR 
(www.gepir.org), γηα θάζε επίπεδν ζπζθεπαζίαο (θαη‟ ειάρηζην ζε κνλάδα θαη θνπηί). 
 
  β. Σα ζηνηρεία παξηίδαο ηνπ είδνπο [θαη‟ ειάρηζην ν αξηζκφο παξηίδαο 
(Batch/Lot), θαη ε εκεξνκελία ιήμεο (Expiry Date)] θαζψο επίζεο θαη ν θσδηθφο GTIN, 
λα αλαγξάθνληαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ζε φια ηα επίπεδα, ηφζν ζε κνξθή αλαγλψζηκε 
απφ άλζξσπν (Human Readable Interpretation) φζν θαη ζε κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ηελ 
αλάγλσζε ηνπο απφ απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (γξακκσηφ 
θσδηθφ – barcode). 
 
  γ. Η απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ λα γίλεηαη κε γξακκσηφ (barcode) ή 
δηζδηάζηαην (matrix) κνξθήο GS1 EAN/UPC (EAN-13, UPC-A, EAN-8) GS1-128, GS1 
Data Matrix. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ ζηνηρείν φπσο 
εκεξνκελία παξαγσγήο, ζεηξηαθφο αξηζκφο, πεξηερφκελε πνζφηεηα, θιπ. 
 
  δ. Ιαηξφ - ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ θσδηθφ UDI (Unique Device 
Identification) θαη θέξνπλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο αλάινγε ζήκαλζε barcode, 
πιεξνχλ απηνκάησο ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο. 
 
  ε. Οη πξνδηαγξαθέο δηάζηαζεο ησλ ζπκβφισλ barcodes, πνηφηεηαο 
εθηχπσζεο ησλ ζπκβφισλ θαη ζέζεο ζήκαλζεο ζηε ζπζθεπαζία λα είλαη ζπκβαηέο κε 
απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ GS1. 
 
  ζη. Οη θσδηθνί GTIN ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα θνηλνπνηνχληαη ζε 
ςεθηαθφ αξρείν (xls, txt, csv) καδί κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηελ 
Πξνζζήθε «2» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
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 14. Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία θσδηθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα GS1 
ζα ππνβάιινληαη κε ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (Πξνζζήθε «1», Παξάξηεκα «Γ») θαη 
ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο χκβαζεο.       
 
 15. Να αλαγξάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο φηη απνδέρνληαη ξεηά θαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 
      Σαμρνο   άββαο Μαλνπζαξίδεο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν     ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ     401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ   62/2018       ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
22  Οθη 18 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 

 (γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ) 
 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη 
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 
δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 
ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΤΠΔΘΑ/ΓΔ/401 ΓΝΑ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [6] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 
1/ΑΘΗΝΑ/11525] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Τπιγνο(Ο) Σξύθσλ Νηάιιαο 
- Σειέθσλν: [2107494546-4063-4074] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [401.grafeio.promithion@gmail.com] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [-] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): [ΑΚΟΙ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ ΑΤΣΧΝ (CPV: 
33141600-6)] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [-] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηα 
Τγεηνλνκηθνύ Τιηθνύ] 
 
 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 
ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 
Σειέθσλν: 
Ηιεθηξνληθφ. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 
θαηά απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 
20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 
«θνηλσληθή επηρείξεζε»4 ή πξνβιέπεη 
ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην 
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν 
πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε 
πνηα θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ 
νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη:  
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Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β 
θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 
ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 
θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα 
νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν5: 
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην 
κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο6; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη:  
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α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο. 

α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ 
ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα 
ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 
πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηιεθηξνληθφ. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 
…): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ7  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 
θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο 
ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε 
όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' εφαρμογθ 

του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ  προτίιεται να 

αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ 

πληροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα 

με το μέροσ ΙΙΙ για κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ16 
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 
ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]17 
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Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή 
ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη 
θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]19 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«αστοκάθαρση»)

20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ21: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ 
θνηλωληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, 
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 
είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 
ή έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ25; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο26 : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 
ζρεηηθά κε ηε  ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 
απηέο  ηηο πεξηζηάζεηο27  
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

                                            
 
 

 
 

 
 

18PROC003888183 2018-10-24



 Γ - 36 

Έχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα28; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράςχει ο οικονομικός υορέας 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 
ζχκβαζεο30; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα31 θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

[] Ναη [] Όρη 
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αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ 
εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 
3310/200532: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[……] 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα.                                                                    [Ηκεξνκελία-Υπνγξαθή] 
 
 
      Σαμρνο   άββαο Μαλνπζαξίδεο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν     ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ           401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    62/2018           ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
              22   Οθη 18 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                     
(ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ) 

ΤΚΔΤΑΙΑ/
ΚΟΤΣΙ (ΣΔΜ.) 

ΠΟΟΣΗΣΑ (ζε 
θπηηα) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ζε ηεκάρηα) 

ΣΙΜΗ 
ΣΔΜ. 
(ζε €) 
ρσξίο 
ΦΠΑ 

%  
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΙΜΗ 

ΣΔΜ. (ζε 
€) κε ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΙ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

1 

Παξνρεηεχζεηο κε ηέζζεξα (4) 
θαλάιηα ξνήο αλεμάξηεηα   
Να είλαη απφ ζηιηθφλε θαη λα 
έρνπλ ζπκπαγή θεληξηθφ 
ππξήλα (λα κελ ηζαθίδνπλ) 
Να είλαη απφ εληαίν πιηθφ 
ρσξίο ζχλδεζκν Να είλαη 
αθηηλνζθηεξέο κε εηδηθή 
γξακκή  
ζήκαλζεο ζε φιν ην κήθνο 
ηεο παξνρέηεπζεο Να 
πξνζθέξνληαη ζηξνγγπιέο ζε  
δηάθνξα κεγέζε (10, 15, 19 
θαη 24 FR) ή επίπεδεο ζε (7 
θαη 10 FR) Να πξνζθέξνληαη  
κε θακπηφκελν ηξνθάξ.       
Να πξνζθέξνληαη κε πνηθηιία 
δεμακελψλ πνπ ν ζσιήλαο 
παξνρέηεπζεο λα ζπλδέεηαη 
κε απηέο. 

ηξνγγπιφο σιήλαο 
Παξνρέηεπζεο ηιηθφλεο S-
Line 10 Fr, κε Σξνθάξ, 
Μήθνο 20 εθ. 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 14,08 € 24% 3,3792 € 17,4592 € 422,40 € 101,38 € 523,78 € 

ηξνγγπιφο σιήλαο 
Παξνρέηεπζεο ηιηθφλεο S-
Line 15 Fr, κε Σξνθάξ, 
Μήθνο 20 εθ. 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 14,08 € 24% 3,3792 € 17,4592 € 422,40 € 101,38 € 523,78 € 

ηξνγγπιφο σιήλαο 
Παξνρέηεπζεο ηιηθφλεο S-
Line 18 Fr, κε Σξνθάξ, 
Μήθνο 20 εθ. 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 14,08 € 24% 3,3792 € 17,4592 € 422,40 € 101,38 € 523,78 € 

ηξνγγπιφο σιήλαο 
Παξνρέηεπζεο ηιηθφλεο S-
Line 19 Fr, κε Σξνθάξ, 
Μήθνο 20 εθ. 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 14,08 € 24% 3,3792 € 17,4592 € 422,40 € 101,38 € 523,78 € 

Δπίπεδνο σιήλαο 
Παξνρέηεπζεο ηιηθφλεο S-
Line 3,5x8mm, κε Σξνθάξ, 
Μήθνο 20 εθ. 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 16,58 € 24% 3,9792 € 20,5592 € 497,40 € 119,38 € 616,78 € 

Δπίπεδνο σιήλαο 
Παξνρέηεπζεο ηιηθφλεο S-
Line 4x11mm, κε Σξνθάξ, 
Μήθνο 20 εθ. 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 16,58 € 24% 3,9792 € 20,5592 € 497,40 € 119,38 € 616,78 € 

Γεμακελή Παξνρέηεπζεο 
ηιηθφλεο 100cc, 
Απνζηεηξσκέλε 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 8,78 € 24% 2,1072 € 10,8872 € 263,40 € 63,22 € 326,62 € 

Γεμακελή Παξνρέηεπζεο 
ηιηθφλεο 400cc, 
Απνζηεηξσκέλε 

10 ηεκ./θηβ. 3 30 17,14 € 24% 4,1136 € 21,2536 € 514,20 € 123,41 € 637,61 € 
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2 

Παξνρεηεχζεηο penrose 
απνζηεηξσκέλεο απφ θπζηθφ 
ειαζηηθφ LATEX δηαζηάζεσλ  
α.9mm x 46 cm 
β.13mm x 46 cm 
γ. 19mm x 46 cm 
δ. 25mm x 46 cm 

Παξνρεηεχζεηο ηχπνπ 
Penrose ηνπ νίθνπ Rusch 
ηνπ Οκίινπ Teleflex Size 2 
(8mm) 

10 ηεκ./ζπζθ. 100 1000 4,50 € 24% 1,0800 € 5,5800 € 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

Παξνρεηεχζεηο ηχπνπ 
Penrose ηνπ νίθνπ Rusch 
ηνπ Οκίινπ Teleflex Size 4 
(13mm) 

10 ηεκ./ζπζθ. 100 1000 4,50 € 24% 1,0800 € 5,5800 € 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

Παξνρεηεχζεηο ηχπνπ 
Penrose ηνπ νίθνπ Rusch 
ηνπ Οκίινπ Teleflex Size 6 
(19mm) 

10 ηεκ./ζπζθ. 100 1000 4,50 € 24% 1,0800 € 5,5800 € 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

Παξνρεηεχζεηο ηχπνπ 
Penrose ηνπ νίθνπ Rusch 
ηνπ Οκίινπ Teleflex Size 8 
(25mm) 

10 ηεκ./ζπζθ. 30 300 4,50 € 24% 1,0800 € 5,5800 € 1.350,00 € 324,00 € 1.674,00 € 

3 

Παξνρεηεχζεηο ηξαχκαηνο 
απφ ζηιηθφλε 100%, 
πνιπαπιηθέο ρσξίο  
επηθαλεηαθέο νπέο, κε 
ζπλδπαζκφ απιψλ θαη 
απιαθψζεσλ, πνπ  
επηθνηλσλνχλ κε νπέο 
εζσηεξηθά, ζηξνγγπιέο  θαη 
επίπεδεο κε  
πιάηνο 7mm & 10mm 
πεξίπνπ κε ή ρσξίο ηξνθάξ.  
Να ζπλνδεχνληαη απφ  
αζθνχο ζηιηθφλεο 100% ζε 
κεγέζε 100cc εσο 600cc κε 
αλεπίζηξνθε βαιβίδα,  
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δχν 
ζσιήλσλ θαη ζπιάθην 
αλάξηεζεο απφ ην ίδην πιηθφ 
Απνζηεηξσκέλεο . 

No. 12 

Γηπιή (Double 
Blister) 

πζθεπαζία: 
20 Σεκάρηα 

8 160 13,00 € 24% 3,1200 € 16,1200 € 2.080,00 € 499,20 € 2.579,20 € 

Νν. 14 

Γηπιή (Double 
Blister) 

πζθεπαζία: 
20 Σεκάρηα 

8 160 13,00 € 24% 3,1200 € 16,1200 € 2.080,00 € 499,20 € 2.579,20 € 

Νν. 16 

Γηπιή (Double 
Blister) 

πζθεπαζία: 
20 Σεκάρηα 

8 160 13,00 € 24% 3,1200 € 16,1200 € 2.080,00 € 499,20 € 2.579,20 € 

Νν. 18 

Γηπιή (Double 
Blister) 

πζθεπαζία: 
20 Σεκάρηα 

8 160 13,00 € 24% 3,1200 € 16,1200 € 2.080,00 € 499,20 € 2.579,20 € 

Νν. 8 

Γηπιή (Double 
Blister) 

πζθεπαζία: 
20 Σεκάρηα 

8 160 13,00 € 24% 3,1200 € 16,1200 € 2.080,00 € 499,20 € 2.579,20 € 

Νν. 10 

Γηπιή (Double 
Blister) 

πζθεπαζία: 
20 Σεκάρηα 

8 160 13,00 € 24% 3,1200 € 16,1200 € 2.080,00 € 499,20 € 2.579,20 € 
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4 

ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΑΚΟ 
ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΟ 
ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ 10(11ΜΜ 
ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 224ΜL ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΔΤΟ ΦΑΕΩΝ 

  1 1 85 17,24 € 24% 4,1376 € 21,3776 € 1.465,40 € 351,70 € 1.817,10 € 

  32.257,40 € 7.741,78 € 39.999,18 € 

 
  
             Σαμρνο   άββαο Μαλνπζαξίδεο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν            ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
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 Γ - 4 

ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ         401ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ   62/ 2018            ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 
                22   Οθη 18  

   
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

                                                    
         
                 Αλρεο (Ο) Γεψξγηνο Αιεμνχδεο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν                               ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α 
Α/Α ζηε 

Γηαθήξπμε 

Πεξηγξαθή 
Τπεξεζίαο (από 
ηε Γηαθήξπμε) 

Πεξηγξαθή 
Πξνκεζεπηή 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
Κσδηθόο 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

Κσδηθόο 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

Κσδηθόο 
CPV 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΚΑΠΣΤ 

GMDN 
ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ/Τ

ΚΔΤΑΙΑ 
ΜΜ 

Απνθιίζεηο 
από ηηο 

πξνδηαγξαθέο 

ηεο Τπεξεζίαο 

1              

2              

3              

4              
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 Γ - 5 

ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ         401ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    62/ 2018            ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 
               22    Οθη 18  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
 

                                                       
*Δθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο (χκθσλα κε παξάγξαθν 12, Παξάξηεκα «Β», παξνχζαο Γηαθήξπμεο) 

                                                                    
 
                     Αλρεο (Ο) Γεψξγηνο Αιεμνχδεο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν                           ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 
 
 
Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο 
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ 
 

Α/Α 
Α/Α ζηε 

Γηαθήξπμε 
Πεξηγξαθή 

Πξνκεζεπηή 
Πξνκεζεπηήο 

Κσδηθόο 
ΠΡΟΜΗΘΔ

ΤΣΗ 

Καηαζθε
παζηήο 

  Ref No 
ΚΑΣΑΚΔΤ

ΑΣΗ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΚΑΠΣΤ 

GMDN GTIN* e-MDR* 

 
 

ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ/ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

ΜΜ 
Σηκή       

(-ΦΠΑ) 
% 

ΦΠΑ 
Σηκή 

(+ΦΠΑ) 

Σηκή 
Παξαηεξ
εηεξίνπ 
Σηκώλ 

1                 

2                 

3                 

4                 
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