
Γηαθήξπμε ππ’ αξίζκ. 01/2019 
 
 1. Σν 414 ΝΔΝ/4ν Γξαθείν αλαθνηλψλεη ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηελ 
Φ.831.3/495/1369303/.4801/13 ΓΔΚ 18/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο αλνζνινγηθνύ αλαιπηή γηα ην 
κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ , (αλαιπηηθά 
φπσο Παξάξηεκα «Γ» ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ ππέξ 
ηξίησλ πξνυπνινγηζκνχ 19470,00 € 
 
 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 
βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 31 Ιαλνπαξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη 
ώξα 10:00 π.κ. ζην 414 ΝΔΝ/4ν Γξαθείν, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
επηηξνπήο. 
 
 4. Ηκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη ηελ 30 Ιαλνπαξίνπ εκέξα Σεηάξηε 
θαη ώξα 13:00 κ.κ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ 
πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
δηθαηνχρνπο. 
 
 5. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 414 ΝΔΝ/Γξακκαηεία, νδφο Σαμηάξρνπ 
Βέιιηνπ, αξηζκφο 6, Σ.Κ.: 15236 Π. Πεληέιε, Αζήλα.  
 
 6. 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. 
 
 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Γ» Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ  Γηαγσληζκνχ 
«Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαγσληζκνχ 
 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Σρεο (ΤΓ) Απγεξηλνχ Μαξία  
Αμθνο 4νπ Γξαθείνπ 

              

      Σαμίαξρνο Σζνθάλαο Γεκήηξηνο 
                     Γηεπζπληήο 
 



 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ                              414 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 01/2019                    ΔΙΓΙΚΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
                       4ν Γξαθείν 
             15 Ιαλ 19 
   

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΔΝΟ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ  
ΣΟΤ 414 ΝΔΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν  

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ 
 1. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα <<ελόο 
αλνζνινγηθνύ αλαιπηή θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ γηα ην 414 
ΝΔΝ>>, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 19.470,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ λφκηκσλ 
θξαηήζεσλ  γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 
Φ.831.3/495/1369303/.4801/13 ΓΔΚ 18/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν. Η πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε 
πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 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 
Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο 

 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: 
 
 α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά). 
 
 β. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
 
 γ. πλεηαηξηζκνί. 
 
 δ. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν  
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

 
 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» ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο φξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, 
αξηζκεκέλα θαη ζε πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 
 
 β. Σα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλεο 
δειψζεηο, 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», αξηζκεκέλα θαη ζε πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 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. ην Παξάξηεκα «Γ» αλαθέξεηαη 
ελδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
 
 5. Ο πίλαθαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα, λα 
θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Λνγηζηηθό θύιιν MICROSOFT EXCEL) ζηνλ 
θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ο πίλαθαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ ζα πξέπεη 
λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ζηήιεο: 
  
                 α. Α/Α πιηθνχ (απφ Καηάζηαζε Γηαθήξπμεο) 
 
 β. Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο (απφ Καηάζηαζε Γηαθήξπμεο) 
 
 γ. Πεξηγξαθή Πξνκεζεπηή (Δκπνξηθή Ολνκαζία) 
 
 δ. Κσδηθφο πξνκεζεπηή (Οίθνπ θαηαζθεπήο) 
 ε. πζθεπαζία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή. 
 
 δ. Σηκή Μνλάδαο (Καζαξή Αμία) 
 
 ε. ΦΠΑ ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ 
 
 ζ. Σηκή κε ΦΠΑ 



 
 η. Παξαηεξήζεηο (Σπρφλ ζρφιηα απφ πξνκεζεπηή). 
 
 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, 
κεζφζηηρα, 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 
Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ 

 
 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
Αληηπξνζθνξέο 

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

ΑΡΘΡΟ 6ν 
Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 
 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». 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν  

Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 
 

 1. Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ δηαθήξπμε. 
 
 2. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ-ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ) 
γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή  Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 



31 Ιαλνπαξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 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 Σερληθήο 
πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο 
πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. Σα δηθαηνινγεηηθά, ε Σερληθή πξνζθνξά θαη ν 
θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (φια ηα θχιια πνπ απαξηίδνπλ απηά) 
κνλνγξάθνληαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ν 
ζθξαγηζκέλνο  θάθεινο ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. ηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα.  
 
          β.  Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 
θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηελ Τπεξεζία  

 
ΑΡΘΡΟ 8ν  
Δγγπήζεηο 

 
1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε 
ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη 
δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
 
 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο-κεηνδφηεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 
αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α. (Πξνζζήθε «1») θαη λα ηελ πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ 
ππνγεγξακκέλε απφ απηνχο ζχκβαζε.  
 3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχνπλ 
κέρξη επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Σξάπεδα θαη ζα επηζηξέθεηαη θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ν  
Πξνζθεξφκελεο Σηκέο  

 
 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 επθξηλώο ε ηηκή 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ έθαζηνπ πιηθνύ θαη λα επηζπλάπηεηαη επί πνηλή 
απνξξίςεσο αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθό ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ (ή ππεύζπλε 
δήισζε κε ύπαξμεο ηνπ πιηθνύ ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ) . 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά πεξηζζφηεξα είδε, ε ηηκή ζα δίλεηαη 
ππνρξεσηηθά γηα θάζε είδνο ρσξηζηά. 
 
 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. 

 
ΆΡΘΡΟ 10ν 

Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 
 

 1. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ην 414 ΝEN θαη ζε βάξνο ηδίσλ πφξσλ κε βάζε ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
 α. Πξσηφηππν Σηκνιφγην – Γειηίν Απνζηνιήο. 
 
 β. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. 
 
 γ. Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΙΚΑ ή άιινπ αζθαιηζηηθνχ 
Φνξέα. 
 
 2. Οη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο 14,22032%, νη νπνίεο αλαιχνληαη 
φπσο παξαθάησ: 
 
 α. 4% ππέξ ΜΣ 
 
 β. 8% ππέξ ΔΚΟΔΜ 
 
 γ. 2% ππέξ ΒΑΜ 
 



       δ.     0,0836% ππέξ Υαξηνζήκνπ 
 
       ε.     0,01672% ππέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ 
 
      ζη.    0,06% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ 
 
       δ.     0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π 

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

2198/94 ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 11ν  
Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνχ 

 
 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.  
 

ΆΡΘΡΟ 12Ο  
Υξφλνο - Σφπνο Παξάδνζεο 

 
 1. Η Τπεξεζία (414 ΝΔΝ) επηζπκεί ηα πιηθά λα παξαδίδνληαη ην ζπληνκόηεξν 
δπλαηό από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (εληόο ζαξάληα πέληε(45) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ). Χο ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη ην 414 ΝΔΝ. 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. 
 

3.  Δπηζεκάλζεηο Παξάδνζεο: 

α. ε θαηάιιειε ζέζε ζην ππφ πξνκήζεηα είδνο λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα κε 
κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη: 

   (1) Η νλνκαζία, ν αξηζκφο κεηξψνπ θαη ν SERIAL NUMBER ηνπ είδνπο. 

  (2) Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

  (3) Ο αξηζκφο ζχκβαζεο θαη ην έηνο ππνγξαθήο. 

 

4. Ο έιεγρνο παξαιαβήο ζα γίλεη, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα 
είδνπο, ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελψπηνλ  επηηξνπήο, ε νπνία ζα πξνβεί εθηφο ησλ άιισλ θαη 
ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

    α. Λεηηνπξγηθφο Έιεγρνο 

Καηά ην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ην ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα ππνζηεί δνθηκή ζε εξγαζία 
ξνπηίλαο γηα ηνπιάρηζηνλ (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Μεηά απφ απηφλ θαη εθφζνλ δελ 
παξαηεξεζνχλ βιάβεο ή αζηνρίεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππφινηπνη έιεγρνη δελ 



παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή κε ηε ζχληαμε ηνπ 
αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. ε πεξίπησζε βιάβεο, ε εξγαζία ξνπηίλαο ζα 
ζπλερηζζεί εθ λένπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ (5) εξγάζηκεο εκέξεο ζε 
εξγαζία ξνπηίλαο. Ο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο λα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή 
ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, θαη κε δηθή ηνπ επζχλε. 

    β. Λνηπνί Έιεγρνη 

Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κέζσ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 
νπνηνλδήπνηε επηπιένλ έιεγρν πνπ θξίλεηαη ζθφπηκνο θαη απαξαίηεηνο κε έμνδα ηνπ 
πξνκεζεπηή ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην ρξφλν ειέγρνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ν 

Δλζηάζεηο – Πξνζθπγέο 
  

 Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 14ν 
Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ – Κπξψζεηο – Δμαηξέζεηο 

 
 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ν 
Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ 

 
 1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
 
       α. Η πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή αλαιπηή αλαγφκελε ζηε κνλάδα (ζ1), 
κόξηα 40 (Κ1=0,4). Η πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή αλαιπηή ζα ιάβεη ζπληειεζηή 
ζ1=1. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο ζα ιάβνπλ ζπληειεζηή κεησκέλν αλαινγηθά. 

  



 β. Η πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ αλαγφκελε ζηε κνλάδα (ζ2), κφξηα 60 (Κ2=0,6). Απφ ηα παξαπάλσ , 60 
κφξηα ζα ιάβεη ε πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή αληηδξαζηεξίσλ. Η πξνζθνξά κε ηε 
ρακειφηεξε αληηδξαζηεξίσλ ζα ιάβεη ζπληειεζηή ζ2=1. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο ζα 
ιάβνπλ ζπληειεζηή ζ2 κεησκέλν αλαινγηθά. 

 γ. Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 
U=ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 φπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο 
«Κλ». Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ππνινγίδεηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. Η βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα 
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηα κφξηα, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε αλά θξηηήξην. 
Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξψζεη 
ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην «U».  

  

 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 1α, β, γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 
 

ΆΡΘΡΟ 16Ο 
Λνηπνί Όξνη 

 1. Όπνπ απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη ε θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ, 
βεβαίσζεο ή άιινπ εγγξάθνπ, απηά θαηαηίζεληαη είηε σο πξσηφηππα ή σο επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα. χκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 2690/1999, επηθχξσζε 
αληηγξάθνπ απφ ην πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο αληίγξαθν ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην 
πξσηφηππν, κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή, δηθεγφξν ή 
ζπκβνιαηνγξάθν. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ, αλ ηνχην 
ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε, ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
έληππν, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ. 
 
 2. Οκνίσο, ηα θαηαηηζέκελα Prospectus, φηαλ απηά δεηνχληαη απφ ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή (θαηά πεξίπησζε) ηεο δ/μεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα 
Prospectus λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε 
απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
 
 3. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα 
απνξξίπηνληαη. 
 
 4. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ 
(PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π) ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά 
ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο-ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ επξεηήξην, 
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε 
αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: θχιια 1-4, εγγπεηηθή 
επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). 
 
 5. Οη πξνκεζεπηέο, εθφζνλ επηζπκνχλ εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε ηξάπεδα, ππνρξενχληαη λα ην γλσζηνπνηνχλ ζηελ Τπεξεζία κε ηελ 
ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο νη 
πξνκεζεπηέο ζα πξνζθνκίδνπλ ζηελ Τπεξεζία ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο εθρψξεζεο, 



πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Σν επίζεκν πιένλ θείκελν ζα αλαγξάθεηαη 
ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 
 6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ  
 «1» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Σρεο (ΤΓ) Απγεξηλνχ Μαξία  
Αμθνο 4νπ Γξαθείνπ 

              

      Σαμίαξρνο Σζνθάλαο Γεκήηξηνο 
                     Γηεπζπληήο 
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        4ν Γξαθείν 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
 Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
 Καηάζηεκα                …………………………. 
 (Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )       Ηκεξνκελία έθδνζεο   ……………… 
       ΔΤΡΧ. …………………… 
 Πξνο: 
 414 ΝΔΝ 
 (Οδφο-Αξηζκφο-Σει) 
 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΩ   ……….. 
 
 -  Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη νινγξάθσο) 
…………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο 
εηαηξείαο 
………………………………………..Γ/λζε………………………………………………………
….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
…………….θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο 
………...ΔΤΡΧ απηήο.  
 -  Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 
δήισζή 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. 
 -  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 -  Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά 
ηζρχ. 

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 
φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά 
καο. 

-  

-  
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Σρεο (ΤΓ) Απγεξηλνχ Μαξία  
Αμθνο 4νπ Γξαθείνπ 

      Σαμίαξρνο Σζνθάλαο Γεκήηξηνο 
                     Γηεπζπληήο 
 



 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ     414 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 01/2019      ΔΙΓΙΚΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
        4ν Γξαθείν 
        15 Ιαλ 19 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 
ΣΟΤ 414 ΝΔΝ 

 
 
 1. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ κεηά απφ θαηαθχξσζε 
ζηνπο αληίζηνηρνπο κεηνδφηεο, ζα έρνπλ ηζρχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδνληαη. 
 
 2. 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) 
 

 3. Κάζε πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 
 

α. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο καδί κε πιήξε ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο 
θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 
β. Πξσηόηππν δηαθεκηζηηθό βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο 

(PROSPECTUS), γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο καδί κε ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα θαη 
ζπζηήκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα, πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζηα νπνία ζα βεβαηψλνληαη 
απαξαίηεηα: Όηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ είλαη 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO, ν θνξέαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε, ε ρξνλνινγία 
πηζηνπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ν αξηζκφο 
πηζηνπνίεζεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ (δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη FAX), θαη ε ρξνλνινγία 
πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πιηθφ. 
 

γ. Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ απηνχ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 
 
  (1)   Ο παξερφκελνο ρξόλνο εγγύεζεο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα είλαη 
θάησ απφ πέληε (5) έηε, ε απνδνρή ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2.1.1.1 έσο 
θαη 2.1.1.6 θαη φηη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα παξαδίδεηαη 
πξσηφηππε εγγχεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη φρη θσηναληίγξαθν. ε πεξίπησζε 
πνπ θάπνην εμάξηεκα ή ζχζηεκά ηνπ εμαηξείηαη ηεο ρξνληθήο εγγπήζεσο, απηφ λα 
αλαθέξεηαη ξεηά θαη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ν ηξφπνο εγγπήζεψο ηνπ.  
  (2)  Όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνζηεξίμεσο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 
είδνπο κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, θαζψο επίζεο φηη 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (λα αλαθέξεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα) γηα επηζθεπέο- ζπληήξεζε, 
βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή ηερληθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π. 

 
  (3)  Σν εηήζην θόζηνο SERVICE (πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπψλ) ηνπ είδνπο  θαη ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, θαζψο θαη 



ν ηξφπνο (ηχπνο) αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ απηψλ (γηα φζα ρξφληα δήισζε φηη ζα 
παξέρεη ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη πιήξε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή) γηα: 

 (α) SERVICE ρσξίο αληαιιαθηηθά. 
   
    (β)  SERVICE, κε αληαιιαθηηθά ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

  (4)  Όηη θαηά ηελ παξάδνζε ζα ζπλνδεχνπλ ην πιηθφ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα 
ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο καδί κε φια ηα απαξαίηεηα ζρεδηαγξάκκαηα ζηελ 
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπληήξεζε ηνπ, θαζψο θαη 
θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ (εθφζνλ απαηηνχληαη θαη δειψζεθαλ ζηελ 
πξνζθνξά).  
 

  (5) πλεκκέλα λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ ζην νπνίν λα δειψλεηαη, ν ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα πιηθνχ ζηελ Διιάδα θαη  ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλνο. 

 
                        (6) Υξνλνδηάγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ  
θαηαζθεπαζηή γηα φζα ρξφληα δήισζε φηη ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη 
αλαιψζηκα κε πεξηγξαθή ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
αληαιιαθηηθψλ.  
 

  (7)   Έγγξαθε δήισζε φηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη (ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή  επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο) ηελ εθπαίδεπζε θαηάιιεινπ ηερληθνχ θαη 
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ζηε ιεηηνπξγία, ζηηο επηζθεπέο, ζηε ζπληήξεζε, ζηνλ έιεγρν 
θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην πξνο πξνκήζεηα είδνο 
(αλαθέξαηε αλαιπηηθά εξγάζηκεο εκέξεο δηάζεζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ). 
 

(8) Έγγξαθε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ν ρξφλνο πξνζθνκίζεσο θαη 
παξάδνζεο (ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο ) ηνπ ελ ιφγσ είδνπο ζε ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν πνπ 
ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαζψο θαη ην φηη ε κεηαθνξά, παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή (εξγαζίεο 
θαηαζθεπήο, ππνδνκήο θαη πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή). ε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ηνπ ρξφλνπ 
παξάδνζεο ζα ηζρχνπλ θπξψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 
 

(9)  Πξσηόηππν δηαθεκηζηηθό βηβιηάξην ή θπιιάδην ηνπ πξνο πξνκήζεηα 
είδνπο (PROSPECTUS) θαη γηα ηα επί κέξνπο πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα πνπ λα πεξηέρεη 
ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
 

(10) Πιήξε θαηάινγν  (αλ είλαη δπλαηφλ εηθνλνγξαθεκέλν) ζηνλ νπνίν ζα 
θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), ν αξηζκφο θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ηνπ 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε ηηκή κνλάδαο θαζψο θαη ν ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο απηήο, γηα 
ηα ρξφληα πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο, γηα: 

 
(α) Σα αλαιώζηκα πιηθά  πνπ απαηηνχληαη (εθφζνλ απαηηνχληαη) γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ,ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 
ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη λα αλαγξάθεηαη 
ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο. 

 
(β) Σα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη (εθφζνλ απαηηνχληαη) γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη, λα αλαγξάθεηαη ζην 
θχιιν ζπκκφξθσζεο. 
 



(11) Πιήξε θαηάινγν (αλ είλαη δπλαηφλ εηθνλνγξαθεκέλν) κε ηα ηπρφλ 
επηπιένλ εμαξηήκαηα, ζπζθεπέο θαη εηδηθά εξγαιεία, εθφζνλ ππάξρνπλ θαη απαηηνχληαη ηα 
νπνία: 

 
(α) Θα ζπλνδεύνπλ ην ελ ιόγσ είδνο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή (εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα 
πεξηγξαθή ζε δηαθνξεηηθέο παξαγξάθνπο) θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν θαηά 
αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ηελ εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ θαη ηελ ηηκή κνλάδαο (κφλν ζηε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν 
ζπκκφξθσζεο. 

 
(β) Θα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πξνζθεξφκελν είδνο γηα 

εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ή ζα ζεσξνχληαη παξειθφκελα θαη ζα αλαθέξνληαη 
ζηνλ θαηάινγν θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο. 
 
 (12) χληνκν ηζηνξηθό ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή (αλ απηφο 
είλαη άιινο), θαζψο θαη θαηάινγν πειαηώλ (Έλνπιεο Γπλάκεηο, Οξγαληζκνί, Δηαηξείεο 
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ) κε πιήξε ζηνηρεία (δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα θιπ.) πνπ έρνπλ 
αγνξάζεη απφ ηνλ ελ ιφγσ πξνκεζεπηή ή θαηαζθεπαζηηθφ νίθν παξφκνηα είδε. 
 
  4. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηεο παξνχζαο 
πεξηγξαθήο, ε αξκφδηα επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 
 5. 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 ή αθφκα, 
αλ είλαη δπλαηφ θαη ηελ επίδεημή ηνπ ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο θακία απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 6. Καηά ηελ παξάδνζε θάζε ελφο (1) ηεκαρίνπ ηνπ ελ ιφγσ είδνπο ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ: 
 

 α. Γύν (2) PROSPECTUS ή δχν (2) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο 8cmx 12cm ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα είδνπο, εθόζνλ απηέο δελ ππάξρνπλ ζηα prospectus ηα νπνία έρνπλ 
θαηαηεζεί. 
 

β. Γύν (2) πιήξεηο ζεηξέο ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο 
θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη 
αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά ζπγθξνηήκαηα ή ππνζπγθξνηήκαηα 
(ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, θαζψο θαη ηνπ Η/Τ) πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ. 
 

γ.  Γύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αλαιώζηκσλ πιηθώλ (αλ απαηηνχληαη θαη 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά) θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρνπλ), αξηζκφ 
θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηηκή κνλάδαο 
θαζψο θαη ν ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο απηήο, γηα ηα ρξφληα πνπ δειψζεθε ζηελ 
πξνζθνξά φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο. 
 

δ.  Γύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αληαιιαθηηθώλ (αλ απαηηνχληαη θαη έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά) γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ππφςε πιηθνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 
ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη) , ν αξηζκφο 



θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ησλ πιηθψλ - αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ε ηηκή κνλάδαο θαζψο 
θαη ν ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο απηήο, γηα ηα ρξφληα πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά φηη 
ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο. 
 

ε.  Όια ηα εξγαιεία θαη παξειθόκελα πνπ είλαη νπζηψδε θαη απαξαίηεηα γηα 
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ (ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο) θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά, 
θαζψο θαη εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή. 

 
ζη Μεραλνινγηθά ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ζρέδηα γηα ην πξνζθεξφκελν 

πιηθφ, ηα νπνία ζα επεθηείλνληαη ζε φια ηα ζπγθξνηήκαηα ή ππνζπγθξνηήκαηά ηνπ. Σα 
παξαπάλσ ζρέδηα λα είλαη εηο δηπινχλ θαη λα έρνπλ ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα είλαη 
εχθνιε ε ζπληήξεζή ηνπ. 
 
 ε.  Πξσηόηππε Έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο 
εξγνζηαζηαθφο αξηζκφο (SERIALNUMBER). ε πεξίπησζε πνπ θάπνην εμάξηεκα ή 
ζχζηεκά ηνπ εμαηξείηαη ηεο ρξνληθήο εγγπήζεσο, απηφ λα αλαθέξεηαη ξεηά θαη λα 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ν ηξφπνο εγγπήζεψο ηνπ. 
 
 ζη. Έγγξαθε εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηα ρξφληα 
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. 
 
 δ. Γηα ηνλ Η/Τ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα 
εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα κε ηηο αληίζηνηρεο δηζθέηεο ή CD 
εγθαηάζηαζεο  πξσηόηππα (ORIGINAL) ζε ηφζε πνζφηεηα, φζα είλαη θαη ηα 
παξαιακβαλφκελα κεραλήκαηα. 
 
 ε. Πηζηνπνηεηηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 
 ζ. Σα ηερληθά εγρεηξίδηα, νη θαηάινγνη αλαιψζηκσλ πιηθψλ-αληαιιαθηηθψλ, ηα 
εξγαιεία-παξειθφκελα, ηα αλαιψζηκα πιηθά-αληαιιαθηηθά, ηα εγρεηξίδηα θαη νη δηζθέηεο 
εγθαηάζηαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο λα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ζηελ ελδηαθεξφκελε Μνλάδα επ’ σθειεία ηεο νπνίαο γίλεηαη ν δηαγσληζκφο, κέζσ ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο, ελψ ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο θαη αθνξνχλ 
ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή αληαιιαθηηθψλ, ηα κεραλνινγηθά, ειεθηξηθά, 
ειεθηξνληθά ζρέδηα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα παξαδίδνληαη πάιη κέζσ 
ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ζηελ ίδηα Μνλάδα, εληφο ληνζηέ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα 
εθείλν πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη 
ζπκπιεξσκέλν ην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο ηεο Τπεξεζίαο, φπνπ 
αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. ε 
πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο 
απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα 
ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο. Αθφκε πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα 
ηερληθά εγρεηξίδηα ή "PROSPECTUS" ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ηα νπνία πξέπεη 
απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 
Δπηζεκαίλεηαη ε νξζή θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζχληαμε ηνπ "Φύιινπ 
πκκόξθσζεο", ψζηε απηφ λα απνηειεί μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεξφκελνο ρψξνο δελ επαξθεί, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα 
επηζπλάπηεη ηδηαίηεξν θχιιν φπνπ ζα ζπκπιεξψλεη ηηο απαληήζεηο ηνπ, θάλνληαο 



αληίζηνηρεο παξαπνκπέο. ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 
  
 8. Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Πνηφηεηαο. Να ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά: 
  
 α. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 13485/2003 ή ISO 9001/2000 ηνπ νίθνπ 
θαηαζθεπήο, απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο.  
 β. Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο (CE) φπσο ε Οδεγία 93/42/ΔΟΚ θαζνξίδεη, φπσο 
απηή έρεη ελζσκαησζεί απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ην Γ.Τ 7/Οηθ. 2480(ΦΔΚ 
679/Β’/13-09-94). 
 γ. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (γηα ηα πιηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα»),  ΓΤ 8δ/Γ.Π. νηθ. 1348, ΦΔΚ 32Β΄/2004. 
 
 9. 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. 
 
 10. 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: 
 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 επηρείξεζεο, Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, 
ΑΦΜ). 
 δ. ηνηρεία πξνκήζεηαο (Αξηζκφο ζχκβαζεο, έηνο, Τπεξεζία ). 
 ε. Οπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε πξνβιέπεηαη λα θέξεη απηφ ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ηκεξνκελία παξαγσγήο, ιήμεσο, απνζηεηξψζεσο, αξηζκφο 
ηεκαρίσλ αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο, θ.ι.π.). 
 
 11. Κάζε πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ηερληθή πξνζθνξά (θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή), 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. 
 
 12. Η ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ δελ δεζκεχνπλ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ αλ δηαπηζησζεί φηη απηά δελ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
επηβάιιεη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, γηα ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ πιηθψλ, θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο. 
 



 13. Απαξάβαηνη φξνη: Όινη νη παξάγξαθνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο νλνκάδνληαη 
Απαξάβαηνη Όξνη θαη κε θάιπςε έζησ θαη ελφο ΗΜΑΙΝΔΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 
 14. Να αλαγξάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο φηη απνδέρνληαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα 
ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 15. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα 
απνξξίπηνληαη. 
 16. Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016 θαζψο θαη φινη νη φξνη ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ».  
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (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/414 ΝΔΝ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [6] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΣΑΞΙΑΡΥΟΤ ΒΔΛΛΙΟΤ 
6/ΑΘΗΝΑ/15236] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Σρεο (ΤΓ) Απγεξηλνύ Μαξία] 
- Σειέθσλν: [2108106503] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [414snen@army.gr] 
- 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): [Πξνκήζεηα ελόο (1) ζπζηήκαηνο αλνζνινγηθνύ αλαιπηή θαη 
ησλ ζπλνδώλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ (CPV: 33100000-1)] 
- 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 
 
 

                                            
 



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: 
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: 
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. 

[   ] 

 



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 
…): 

[……] 

 



Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ7  

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. 

 

                                            
 



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).  



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 

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 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

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: 

[……] 

 

                                            
 

 

 



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 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

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

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

 

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 24 
[……][……][……] 

 

                                            
 

 

 



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): [……][……][……] 

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

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

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 

[] Ναη [] Όρη 

                                            
 

 

 



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;  

 

 



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] 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Σρεο (ΤΓ) Απγεξηλνχ Μαξία  
Αμθνο 4νπ Γξαθείνπ 

      Σαμίαξρνο Σζνθάλαο Γεκήηξηνο 
                     Γηεπζπληήο 
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ΑΝΑΛΤΣΗ 

 
ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο δεηνχκελνο αλνζνινγηθφο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο RANDOM ACCESS,λα 
εθηεινχληαη δειαδή φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο αλαιχζεηο ζε έλα δείγκα πξηλ πξνρσξήζεη ζην 
επφκελν. 
 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ & ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
      1. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμήο εμεηάζεσλ: 
 
 α. Σ3   
 β. Σ4 
 γ. FT3 
 δ. FT4 
 ε. TSH 
        ζη. Total PSA 
 δ. Free PSA 
 ε. β – HCG 
 
       2. Η κέζνδνο κέηξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λα είλαη αμηφπηζηε θαη αθξηβήο 

αλνζνελδπκαηηθή κε κέηξεζε θζνξηζκνχ. 

 
      3. Να δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα αλάιπζεο κε θνηλφ ρξφλν επψαζεο ησλ εμεηάζεσλ. 

 
      4. Να δηαζέηεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηε Βαζκνλφκεζε (calibration) ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη 

ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο θαη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα calibration γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 90 

εκεξψλ. 

 
      5. Να απνζεθεχεη ζηελ κλήκε κέρξη 2 θακπχιεο βαζκνλφκεζεο. 

 
      6. Να ρξεζηκνπνηεί αληηδξαζηήξηα μεξάο ρεκείαο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ηχπνπ 

MONOTEST ηα νπνία λα είλαη εχρξεζηα θαη νηθνλνκηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή λα έρνπλ 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο, κηθξή ζπζθεπαζία, κεγάιε ζηαζεξφηεηα θαη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη 

έηνηκα γηα ρξήζε. 

 

      7. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ησλ δεηγκάησλ θαη 

αληηδξαζηεξίσλ κε BARCODE ή DOT CODE γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ιαζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρεηξηζκνχ. 

 

 

 

 

      8. Σν κεράλεκα πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 



 
 
      1. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμήο εμεηάζεσλ: 
 
 α. Σ3  60 ηεκ. 
 β. Σ4  60 ηεκ. 
 γ. FT3  20 ηεκ. 
 δ. FT4  20 ηεκ. 
 ε. TSH  60 ηεκ. 
        ζη. Total PSA  300 ηεκ. 
 δ. Free PSA    50 ηεκ. 
 ε. β – HCG    50 ηεκ. 
 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Σρεο (ΤΓ) Απγεξηλνχ Μαξία  
Αμθνο 4νπ Γξαθείνπ 

      Σαμίαξρνο Σζνθάλαο Γεκήηξηνο 
                     Γηεπζπληήο 
 


