
Σελίδα 1 

ΠΡΟΣ: 

Πίνακας αποδεκτών 

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τηλ. & Fax: 210 3451620 
ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/4/1114 
  Σ.272 
  Αθήνα, 31 Μαρ 20 
  Συνηµ.: -1- ∆ιακήρυξη 
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις-∆ιαγωνισµοί  
 
ΣΧΕΤ: 

 
α. 

 
Ν.4412/16 

 β. Φ.814/580/740946/Σ.900/27 Φεβ 20/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/4ο      
 
 1. Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 καθώς και την κείµενη νοµοθεσία µε 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη. 
 
  β. Το (β) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Π/Υ 
2020, στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.01-89.001, προς κάλυψη 
αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’αριθ 03/2020, για την προµήθεια των υλικών «Ιατρικά 
αναλώσιµα, CPV: 33140000-3». 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 του 
ν.4412/16, που αναφέρεται στους συνοπτικούς διαγωνισµούς, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
 
 3. Η προµήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος. 
 
 4. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32.500,00€) συµπεριλαµβανοµένων 
ΦΠΑ 13-24% και κρατήσεων 4,23068% υπέρ τρίτων.   
 
 5. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών, 
«Στρατόπεδο Επιάτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος, Τηλ: & 
Fax 210 3451620. 

 
 6. Η ηµεροµηνία διενέργειας – κατάθεσης των προσφορών του 
διαγωνισµού: είναι η 24 Απριλίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
 
 7. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, 
πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): 
http://www.army.gr. 
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 8. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης περιλαµβάνουν την 
παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα «Α» έως «∆» Παραρτήµατα που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
 9. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
 10. Το ΓΕΣ/∆3 παρακαλείται για τη δηµοσίευση της υπόψη διακήρυξης το 
συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ώστε να επιτευχθεί ο 
επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΓΕΣ/∆3 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
∆ΥΒ/∆ΥΓ 
441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προµηθειών – Φάκελος ∆ιαγωνισµού 
 
 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 Σελίδα 1  
 

 

  
441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Φ. 600.16/4/1114 
Σ.272 
Αθήνα,  31  Μαρ 20 

 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03/2020 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, CPV: 33140000-3» 
 
 
 

Η 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’ αριθ. 03/2020 για την προµήθεια των υλικών «Ιατρικά 
αναλώσιµα, CPV: 33140000-3» 
 

Εκτιµώµενης αξίας  32.500,00 Ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13-24 % και κρατήσεων 4,23068%  υπέρ τρίτων), 

 
 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  
 
α) τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) και  
 
β) τους όρους της παρούσας 
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Σελίδα 3 
 

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 
 
 α. Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆» 
 β. Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 
 γ. Ν. 3861/10 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
 δ. Ν. 3918/11 «Σύστηµα Προµηθειών Υγείας» 
 ε. Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 
 στ. παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές» 

ζ. Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις 
 η. Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1.  
 θ. Ν. 4270/14 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας - ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις» 
 ι. Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία»    
 ια. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 ιβ. Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
 ιγ. Π∆ 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
 ιδ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ        
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Σελίδα 4 
 

 
Άρθρο 1ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθέτουσα αρχή: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού /  

Γραφείο Προµηθειών 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Στρατόπεδο «Επτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174 
Ταχ.Κωδ.: 17778 
Τηλ.: 210 3451620 
Telefax: 210 3451620 
E-mail: 441abyy.promith@gmail.com 
Πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα 
 
Άρθρο 2ο : Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 
 
 Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από τη διατεθείσα µε τη Φ. 
814/580/740946/Σ.900/27 Φεβ 20/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/4ο πίστωση σε βάρος του Π/Υ 
2020, στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.01-89.001. Η προϋπολογισθείσα 
δαπάνη της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 13-24% και νόµιµων κρατήσεων 4,23068% υπέρ τρίτων. Τα είδη της 
προµήθειας κατατάσσονται στον κώδικα κοινού λεξιλογίου δηµόσιων συµβάσεων 
(CPV): 33140000-3. 
 
Άρθρο 3ο : Αντικείµενο της Σύµβασης – Προθεσµία Υλοποίησης 

 
 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το συνοπτικό διαγωνισµό υπ’ 
αριθ. 03/2020, για την προµήθεια των υλικών «Ιατρικά αναλώσιµα, CPV: 33140000-
3» όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α». Οι τεχνικές απαιτήσεις του 
αντικειµένου της σύµβασης περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β» το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Η Υπηρεσία επιθυµεί τα υλικά να παραδοθούν το συντοµότερο από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ως τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται 
η 441 ΑΒΥΥ. Οι προµηθευτές να προσδιορίσουν και να δηλώσουν επακριβώς το 
χρόνο σε ηµερολογιακές ηµέρες (όχι µήνες), που έχουν τη δυνατότητα να 
παραδώσουν τα υλικά. 
 
Άρθρο 4ο : Κριτήριο Ανάθεσης 
 
 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 ν.4412/16, που 
αναφέρεται στους συνοπτικούς. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 2. Η προµήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος. 
 
 3. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 του 
ν.4412/16). 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Σελίδα 5 
 
Άρθρο 5ο : Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα 

 
 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών, 
οδός Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος. 
 
 2. Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 24 
Απριλίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
 
 3. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
 
 4. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.army.gr/. 
 
Άρθρο 6ο : Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 
 α Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
 
 β. ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν. 
 
 γ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Σελίδα 6 
 

 
Άρθρο 7ο : Έγγραφα της Σύµβασης 
 
 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης αποτελούνται από 
την παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής, ήτοι: 
 
  α. Παράρτηµα «Α»: Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών 
 
  β. Παράρτηµα «Β»: Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι Υλικών  
 
  γ. Παράρτηµα «Γ»: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) 
 
  δ. Παράρτηµα «∆»: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
Προσωρινού Αναδόχου 
 
Άρθρο 8ο : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί τη βάση των απαιτήσεων –της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
 
Άρθρο 9ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής 
 
 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, 
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:  
   
  α. Κράτος-µέλος της Ένωσης.  
 
  β. Κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).  
 
  γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 
που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας καθώς και  
 
  δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης λογισµικού και διαθέτουν την αντίστοιχη 
εµπειρία. 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρων. 
 
Άρθρο 10ο : Λόγοι Αποκλεισµού 
 
 1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους αναφερόµενους, στο άρθρο 73 του ν.4412/16, λόγους. 
 
 2. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/16, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. 
 
Άρθρο 11ο : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 

 
 1. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο της σύµβασης.  
 
 2. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 3. Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα στο κράτος εγκατάστασής τους.  
 
Άρθρο 12ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών 
 
 1. Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονοµικοί φορείς 
υποβάλλουν ως ∆ικαιολογητικό Συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
  α. ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της 
παρούσας (άρθρο 73 του ν.4412/16). 
 
  β. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας. 
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 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί 
να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά 
της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
 
Άρθρο 13ο : Κατάρτιση και Περιεχόµενα Προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση την τεχνική προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Β» της παρούσας διακήρυξης. Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από 
τους ενδιαφερόµενους στην 441 ΑΒΥΥ, έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο Αντιπροσφορές δε 
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
(άρθρο 96 του Ν.4412/16). 
 
 2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα και διορθώσεις. 
 
 3. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 
ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 4. Εντός του φακέλου της προσφοράς οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν: 
 
  α. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» στον 
οποίο πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχεται Συµπληρωµένο το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του Παραρτήµατος «Γ» της 
παρούσας. 
 
  β. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά (παράγραφος 6 
παρόντος άρθρου) σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την 
παρούσα. 
 
  γ. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
 6. Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
περιέχει τα ακόλουθα:  
 
   α. Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο Συµµόρφωσης 
προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» (υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη «3» του 
Παραρτήµατος «Β»). ∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συµµόρφωσης δεν 
απαλλάσσει τους προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορά χωρίς 
έντυπο συµµόρφωσης θα απορρίπτεται. 
 
  β. Τα έγγραφα της παραγράφου 4 του Παραρτήµατος «Β». 
 

20PROC006509810 2020-04-01

ΑΔΑ: 91ΖΔ6-ΩΣ8



Σελίδα 9 
 
  γ. Πρόσθετα/εξειδικευµένα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά που τυχόν 
καταγράφονται και ζητούνται κατά περίπτωση από τους ειδικούς όρους και τις 
περιγραφόµενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Β». 
 
  δ. Κατάλογο των κατατιθέµενων εγγράφων / δικαιολογητικών. 
 
 7. Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, 
περιέχει την οικονοµική προσφορά η οποία δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε 
ολογράφως και αριθµητικώς µε την προσφερόµενη τιµή να αντιπροσωπεύει την 
καθαρή αξία, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ήτοι 4,23068%, τις 
οποίες επιβαρύνεται ο προµηθευτής.  
 
 8. Επισηµάνεται ότι το περιεχόµενο των παραπάνω υποφακέλων της 
προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD. 
 
Άρθρο 14ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 180 ηµερολογιακές 
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς 
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 15ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.4412/16, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη του 
διαγωνισµού. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 
 
 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 100 του Ν.4412/16. Αρχικά αξιολογείται ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», στην συνέχεια ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών καταγράφονται σε πρακτικό. 
 
 3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», αποσφραγίζονται, κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 
 
 4. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
 5. Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών) 
επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής (παράγραφος 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/16), η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
 
 6. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
18 της παρούσης. 
 
Άρθρο 16ο : Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει 
σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 10 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11 αυτής όπως στο 
Παράρτηµα «∆» της παρούσης. 
 
 2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. Ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή. Επισηµάνεται ότι τα παραπάνω 
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD. 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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 3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης 
όπως καθορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 
 
 4. Παράταση υποβολής των δικαιολογητικών, µπορεί να δωθεί, µετά από 
υποβολή σχετικού αιτήµατος εντός της καθορισµένης µε την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου προθεσµίας, συνοδευόµενου από έγγραφα που αποδεικνύουν την αίτηση 
χορήγησής τους, και µόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την έκδοσή τους από τις 
αρµόδιες αρχές. 
 
 5. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα διαλαµβανόµενα στον ν.4412/16. 
 
 6. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
οικονοµική προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
  α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
 
  β. ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
 
  γ. Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας.  
 
 7. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία µαταιώνεται. 
 
 8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε 
τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
 
 9. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
Άρθρο 17ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

 
 1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε 
το άρθρο 105 του ν.4412/16, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  
 
 2. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
 
  α. Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο 
άρθρο 18 της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 
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  β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει και σε όσους οικονοµικούς φορείς δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή 
του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό 
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
 4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
Άρθρο 18ο : Ενστάσεις 
 
 1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:  
 
  α. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης 
και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η προθεσµία άσκησης της ένστασης είναι πέντε 
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα.  
 
  β. Κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ηµεροµηνία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 
του Ν.4412/16, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 19ο : Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 
 Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν.4412/16, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή 
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη. 
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Άρθρο 20ο : Εκτέλεση Σύµβασης 
 
 1. Η σύµβαση καταρτίζεται από το γρ. προµηθειών της 441 ΑΒΥΥ και 
υπογράφεται από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη. Συντάσσεται µε βάση τους όρους 
της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και τις προσφορές των αναδόχων 
που έγιναν αποδεκτές, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
 
 2. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

���� Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
���� Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
���� Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
���� Το αντικείµενο της σύµβασης (είδος και την ποσότητα των 

προµηθευόµενων ειδών). 
���� Το χρονοδιάγραµµα. 
���� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
���� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης. 

 
 3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 202 του ν.4412/16: 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια 
είδη. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 21ο : Τροποποίηση – Λύση Σύµβαση 
 
 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 22ο : Πληρωµή 
 
 1. Η πληρωµή των προµηθευτών σε ποσοστό 100% της όλης πραγµατικής 
αξίας των υλικών θα γίνει από το Ε’ΕΛ∆ΑΠ σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης που 
µνηµονεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, µε βάση τα παρακάτω 
δικαιολογητικά 

 
  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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  β. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 
  γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
  δ.  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό που ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
 3. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 
 

Υπέρ ΜΤΣ 4,00% 
Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0839% 
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου 0,01678 
ΣΥΝΟΛΟ 4,23068% 

 
4. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος 

(Φ.Ε.) ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών, 
ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Άρθρο 23ο : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις 
 
 Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη 
παράδοσης υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, 
κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 204, 206, 
207, 213 του Ν.4412/16 
  
Άρθρο 24ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση εντός της 
προθεσµίας που θα έχει οριστεί στη σύµβαση. 
 
 2. Η παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται από επιτροπή που 
συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-παραλαβής του είδους µε παρατηρήσεις –
απόρριψης των ειδών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 
 3. Για τις περιπτώσεις µη παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης µέσα 
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, απόρριψη συµβατικών 
υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 206 και 
213 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 25ο : Προσφυγές 
 
 Ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 205 του ν.4412/16, µπορεί κατά 
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 
206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
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ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»: Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών 
«Β» Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Ειδικοί Όροι Υλικών 
«Γ» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
«∆» Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  31  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ  
Φ.600.16/4/1114/Σ.272  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Α/Α A.O. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Μ./Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

ΠΑΡ/
ΣΕΙΣ 

1 3000121 ΤΑΙΝΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ EΛΑΣΤΙΚΗ 1,5m x 7cm ΤΕΜ 400 4722,00  

2 3001158 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ 200000 1612,00  

3 3004122 ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1ας ΧΡ. ΤΕΜ 5000 310,00  

4 3005423 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΤΕΜ 80 4132,24  

5 3005424 ΦΥΛΛΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΡΙΝΟΣ ΤΕΜ 60 4925,00  

6 3006499 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2 ΡΩΘΩΝΙΩΝ 1ας ΧΡ ΤΕΜ 3000 483,60  

7 3008454 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1ας ΧΡ. ΤΕΜ 7000 303,80  

8 3008467 ΓΕΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ 300 185,26  

9 7000620 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250/Τ ΠΑΚ 200 830,25  

10 7001951 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΛΣΙΟΥ ΤΕΜ 2000 1304,48  

11 7002180 ΚΑΡΦΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 4000 452,97  

12 7005065 ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑΫΛΟΝ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ 5000 3007,00  

13 7005919 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑΫΛΟΝ Α∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-AΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1ας ΧΡ 

ΤΕΜ 20000 
4622,80 
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14 7005955 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 1ας ΧΡ. ∆ΙΑΣΤ. 60x75 cm ΤΕΜ 3000 
334,80 

 

15 7105923 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ 
(50x60)cm 

ΤΕΜ 5000 
5273,80 

 

 
 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  31  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ  
Φ.600.16/4/1114/Σ.272  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Φυσικά Χαρακτηριστικά 
 
  α. Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, 
αµεταχείριστα, πλήρη και να συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις της υπ΄ αριθµ. 
∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 
  β. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στην 
Προσθήκη «2». Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούµενων 
υλικών που αναγράφονται στην Προσθήκη «2» είναι γενικές των οµοειδών υλικών. 
Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε οµοειδούς κατηγορίας υλικών, 
όπως µέγεθος, διαστάσεις, κ.λ.π. προσδιορίζονται για κάθε ζητούµενο από την 
Υπηρεσία υλικό, στην ονοµασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού. 
 
  γ. Τα προσφερόµενα υλικά από τους προµηθευτές πρέπει να είναι 
πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόµενα, ακόµα και 
αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα παρελκόµενα - εξαρτήµατα δεν 
ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προµηθευτές πρέπει να επισηµαίνουν τα 
απαραίτητα παρελκόµενα - εξαρτήµατα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά 
τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και µε ξεχωριστή τιµή. 
 
 2. Συσκευασία 
 
   α. Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες [ατοµική 
(τεµαχίου), εµπορική (κουτί) και µεταφοράς (κούτες)], µε τις οποίες διατίθενται στο 
εµπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήµανσης (CE) 
που διαθέτει το κάθε υλικό. 
 
  β. Τα υλικά της εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς πρέπει να µην 
επηρεάζουν το περιεχόµενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά του, να 
παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.) και να είναι 
αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιηµένο κατασκευαστή. 
 
  γ. Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωµένα µιας χρήσης» 
πρέπει να είναι αποστειρωµένα, σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της 
ατοµικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο µικροοργανισµών και η 
συσκευασία να καθιστά εµφανή τυχόν βλάβη από χτύπηµα κλπ. Επιπρόσθετα να 
αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλµ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς 
να σκίζεται. Τα αποστειρωµένα υλικά µιας χρήσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε την 
Υ.Α. A6/6404 (ΦΕΚ τ.Β’ 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωµένων ιατρικών 
βοηθηµάτων µιας χρήσης και µε την Υ.Α. A6/4198 (ΦΕΚ τ.Β’ 384/86) περί 
κυκλοφορίας αποστειρωµένων ιατρικών βοηθηµάτων µιας χρήσης. 
 
 3. Επισήµανση 
 
  α. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήµανση των υλικών µε το 
διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συµφωνία του υλικού µε τις βασικές 
απαιτήσεις της υπ΄ αριθµ. ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρµόνιση της 
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Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήµανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται 
από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της 
παραγωγής και του προϊόντος. Η σήµανση πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά 
τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία που 
εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις οδηγίες 
χρήσεως. 
 
   β. Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην 
Παρ.13 του παραρτήµατος Ι της ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02.10.2009). 
Αυτές περιλαµβάνουν τις: 
 
     (1) Πληροφορίες επισήµανσης (ένδειξη «αποστειρωµένο», µέθοδος 
αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» ή 
«LOT», ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόµενη σε έτος 
και µήνα, ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνο χρήση, ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.). 
 
     (2) Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος 
πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα). 
 
  γ. Το υπό προµήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί της 
εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της 
προµήθειας δηλαδή: 
 
     (1) Αριθµό ονοµαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη. 
 
    (2) Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη. 
 
    (3) Στοιχεία προµηθευτή (Επωνυµία επιχείρησης, ∆ιεύθυνση, 
Τηλέφωνο, ΑΦΜ). 
 
    (4) Στοιχεία προµήθειας (Αριθµός σύµβασης, έτος, Υπηρεσία ) 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 4. Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά 
 
  α. Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών µε πλήρη περιγραφή του 
προσφερόµενου υλικού, µαζί µε πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, 
µεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραποµπή σε επίσηµη και έγκυρη 
βιβλιογραφία, µεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που 
έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόµενες εγγυήσεις κ.λ.π.  
 
  β. Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 
«Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα». 
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  γ. Πιστοποιητικά της προµηθεύτριας εταιρείας σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 
«Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 
  δ. Βεβαίωση από κοινοποιηµένο οργανισµό τήρησης των 
κατευθυντήριων γραµµών ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ/1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16.01.2004). 
 
  ε. Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόµενο υλικό από κοινοποιηµένο 
οργανισµό ή πιστοποιητικό του κοινοποιηµένου οργανισµού όπου θα δηλώνεται η 
χορήγηση του δικαιώµατος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήµανση CE µαζί µε 
τον τετραψήφιο αριθµό του -όπου απαιτείται-, επί των προϊόντων. 
 
  στ. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης µπορεί κατά την κρίση της να 
ζητήσει από κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των 
αναγραφόµενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό 
στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του 
υπό προµήθεια είδους. 
 
 5. Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές 
 
  α. Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγµατος 
για οποιοδήποτε υλικό. 
 
  β. Ο µακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται από την 
αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής µε βάση τη δειγµατοληψία που θα 
διενεργηθεί (τουλάχιστον 1% ανά παρτίδα υλικού και µε µέγιστη ποσότητα δειγµάτων 
100 τεµάχια). Αποσκοπεί στη διαπίστωση της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους 
από πλευράς πληρότητας, εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης ξένων 
σωµάτων, ελαττωµατικής συσκευασίας, καθώς και της συµφωνίας των 
χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες που συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση.  
 
  γ. Εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών διαπιστωθούν 
αποκλίσεις, και το υλικό κριθεί κατάλληλο για χρήση ή µετά από αίτηµα του 
προµηθευτή (λόγω κρίσεως του υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής 
δύναται να αποστείλει ποσότητα δειγµάτων του υλικού στον ΕΟΦ ή σε έτερα αρµόδια 
εργαστήρια, για εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας 
του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται µε οικονοµική επιβάρυνση 
του προµηθευτή βάση του ΦΕΚ 1401/Β’ Τεύχος/6-8-07. 
 
  δ. Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω 
ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα 
απορρίπτεται οριστικά και ο προµηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων 
υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα απορριφθέντα. 
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  ε. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο υλικό παρουσιάζει σηµεία µη 
συµµόρφωσης µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει 
κίνδυνος για τους ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία µπορεί να 
ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς υλικοεπαγρύπνισης – 
φαρµακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ. 
 
 6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
  α. Η διάρκεια ζωής (από την ηµεροµηνία παραγωγής έως την 
ηµεροµηνία λήξης) των υπό προµήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 36 µήνες. 
Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγµένα η 
απαιτούµενη δεν µπορεί να τηρηθεί. Τα προϊόντα που θα προσκοµισθούν να έχουν 
υπόλοιπο διάρκειας ζωής και αποστείρωσης ίση ή µεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ 
δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου. 
 
  β. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη 
λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε κακή 
συντήρηση (σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συνθήκες φύλαξης), ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα 
µε νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους 
όρους της παρούσης προδιαγραφής, µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή του.  
 
  γ. Η µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια υλικών θα 
πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή στην έδρα της µονάδας 
που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά. 
 
  δ. Ο χρόνος προσκοµίσεως και παράδοσης των υπό προµήθεια 
υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη ∆ιακήρυξη, στον τόπο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
  ε. Κατά την παράδοση ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
παραδώσει φύλλο στοιχείων ληξιπρόθεσµων υλικών (υπόδειγµα όπως στην 
Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «Β»). 
 
   στ. Η σύµβαση δεν δεσµεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή του υλικού 
αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον 
νοµικό πλαίσιο, για το είδος και την κατηγορία του υλικού κατά την παραλαβή του. 
 
 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
   α. Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο 
Συµµόρφωσης προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» (υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη 
«3» του Παραρτήµατος «Β»). ∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου 
Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής 
των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα διακήρυξη. 
Προσφορά χωρίς έντυπο συµµόρφωσης θα απορρίπτεται. 
 
  β. Τα έγγραφα της παραγράφου 4 του Παραρτήµατος «Β». 
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  γ. Κατάλογο των κατατιθέµενων εγγράφων / δικαιολογητικών. 
 
 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Φύλλο Στοιχείων Ληξιπρόθεσµων Υλικών  
«2» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ιατρικών Αναλωσίµων 
«3» Έντυπο Συµµόρφωσης προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα, 31  Μαρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ “1” ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"   
ΣΤΗ Φ.600.16/4/1114/Σ.272  
 

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(υπόδειγµα) 

 

Ο υπογεγραµµένος ……………………………………………….. (ονοµατεπώνυµο του 
νοµίµου εκπροσώπου) του ………………………. (όνοµα πατρός), αρ. ταυτότητας 
……………… κάτοικος …………………., επί της οδού 
………………………………………….. αριθ. …………, ΤΚ …………..  

∆ΗΛΩΝΩ 

ως νόµιµος εκπρόσωπος της ………………………………….. (αναγράφεται η 
επωνυµία της εταιρείας ή επιχείρησης) ότι: 

 Η περιγραφή υλικού, ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία κατασκευής και το 
υπόλοιπο της διάρκειας ζωής, για τα υλικά του διαγωνισµού έχουν ως εξής:  

 
Α/Α Περιγραφή Υλικού Παρτίδα Ηµεροµηνία 

κατασκευής 
Υπόλοιπο διάρκειας 

ζωής 
     
     
     
 
                 Ο 

∆ΗΛΩΝ 

                                                                                  (Τίθεται Υπογραφή- Σφραγίδα) 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  31  Μαρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ “2” ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"   
ΣΤΗ Φ.600.16/4/1114/Σ.272  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 
Α/
Α ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 

EΛΑΣΤΙΚΗ 1,5m x 
7cm 

Να είναι από ελαστικό υποαλλεργικό, ανθεκτικό στον 
ελκυσµό και στην θερµότητα στις αποστείρωσης, να µπορεί 
να πλένεται και να µη φθείρεται εύκολα µε τη χρήση. 

2 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ 

ΞΥΛΙΝΟ 

1.Να είναι κατασκευασµένο από καλής ποιότητας υλικό, να 
είναι εύκαµπτο και ανθεκτικό µε το µικρότερο δυνατό πάχος 
και να µην καταστρέφεται εύκολα µετά από εφαρµογή µικρής 
πίεσης σε αυτό. 
2.Να µην είναι επεξεργασµένο µε οποιοδήποτε υλικό 
(χρωστικές, υλικά. 
επεξεργασίας ξύλου κλπ) που θα µπορούσε να προκαλέσει 
τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στον ασθενή. 
3.Οι επιφάνειες του να είναι λείες και να µην υπάρχει 
περίπτωση δηµιουργίας ακίδων, µε αποτέλεσµα τυχόν 
τραυµατισµούς του βλεννογόνου του στόµατος. 
4.Καθε τεµάχιο, να προσφέρεται συσκευασµένο σε ασφαλή 
και αντιµικροβιακή συσκευασία ώστε να µην εκτίθεται σε 
οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. 

3 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗ 1ας ΧΡ. 

1.Να είναι ανθεκτική από πλαστικό υλικό.  
2.Η λεπίδα να είναι καλυµµένη και από ανοξείδωτο υλικό . 
3.Να είναι εύκολη στη χρήση και να παρέχει την µεγαλύτερη 
δυνατόν ασφάλεια. 
4.Να είναι κατάλληλη για χρήση σε αφρώδες υλικό . 

4 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΡΙΝΟΣ 

1.Εξωτερικός νάρθηκας ρινός από θερµοπλαστικό διάτρητο 
υλικό καλής ποιότητας τύπου Thermasplints που να γίνεται 
εύπλαστο εµβαπτιζόµενο σε βραστό νερό.  
2.Να διατίθεται σε τραπεζοειδές σχήµα διαστάσεων περίπου 
2,40 x 1,50. 

5 
ΦΥΛΛΟ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΡΙΝΟΣ 

1.Φύλλα διάφανης καθαρής ιατρικής σιλικόνης σε 
αποστειρωµένη συσκευασία, διαστάσεων 5cmΧ5cmΧ1mm. 
2.Να είναι αποστειρωµένο, µιας χρήσης. 

6 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2 
ΡΩΘΩΝΙΩΝ 1ας 

ΧΡ 

1.Να είναι από πλαστικό, εύκαµπτο, υποαλλεργικό υλικό. 
2.Να συνδέεται µε τη συσκευή οξυγονοθεραπείας. 
3.Να µπορεί να σταθεροποιηθεί στη θέση που το 
τοποθετούµε .  
4.Να έχει µήκος τουλάχιστον 1,8 µέτρα. 

7 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΓΙΑ ΗΚΓ 

Κατασκευασµένο από αντιαλλεργικό υλικό µε ισχυρή 
αυτοκόλλητη επιφάνεια που να επιτυγχάνει αγωγιµότητα. Θα 
πρέπει να φέρει επαρκή ποσότητα jel σε όσο το δυνατό 
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ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1ας 
ΧΡ. 

µικρότερο µέγεθος. 

8 
ΓΕΙΩΣΗ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πλάκα γείωσης, µιας χρήσης, διπλής αγώγιµης επιφάνειας 
και ενσωµατωµένο καλώδιο. Να συνεργάζεται µε σύστηµα 
παρακολούθησης της ποιότητας επαφής του ηλεκτροδίου µε 
τον ασθενή. Να διατίθεται µε υπόστρωµα πολυµερούς γέλης 
νερού ώστε να διατηρείται η υγρασία στο δέρµα και µε 
ακρυλικό υπόστρωµα κόλλας περιµετρικά για την αποφυγή 
εισόδου υγρών. Να είναι ελαστική και εύκαµπτη ώστε να µη 
σκίζεται. Να είναι ελεύθερη από latex και PVC. Να έχει 
µεγάλη επιφάνεια για µειωµένη αντίσταση στο σηµείο 
επαφής. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 

9 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
250/Τ 

1.Να είναι εσωτερικοί δείκτες. 
2.Να έχουν δυνατότητα ελέγχου αποστείρωσης στους 134ο C 
και στους 120ο C στα 8 λεπτά και 15 λεπτά αντίστοιχα. 
3.Να διαθέτει απότοµη εναλλαγή χρώµατος σαν ένδειξη 
αποστείρωσης. 
4.Να έχουν δυνατότητες ανίχνευσης βλαβών.  

10 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΚΕΛΣΙΟΥ 

1.Να είναι ηλεκτρονικό, εύχρηστο και να συνοδεύεται από 
µπαταρίες. 
2.Να κάνει ακριβείς µετρήσεις και η θερµοκρασία  να 
απεικονίζεται σε ψηφιακή φωτιζόµενη οθόνη. 
3.Να διαθέτει ηχητικό σήµα κατά την ολοκλήρωση της 
θερµοµέτρησης. 
4.Να διαθέτει µνήµη της τελευταίας τουλάχιστον 
θερµοµέτρησης  
5.Να είναι συσκευασµένο σε πλαστική θήκη για την 
προστασία του.  

11 
ΚΑΡΦΙ∆Α 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.Να είναι µεταλλικές, ανοξείδωτες. 
2.Να διαθέτουν ασφαλές κούµπωµα. 

12 

ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΝΑΫΛΟΝ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ 

1.Η κατασκευή και οι ιδιότητες του υδατοδιαλυτού σάκου να 
εναρµονίζονται πλήρως µε τις προδιαγραφές Ε.Ε. 
2.Ο υδατοδιάλυτος σάκκος να είναι µεγάλου µεγέθους 
(90Χ100 περίπου) και να είναι κατασκευασµένος από 
πολυβινηλική αλκοόλη. 
3.Να είναι αντιµικροβιακός και ανθεκτικός σε ΚΦ συνθήκες. 
4.Να διαλύεται σε ζεστό νερό θερµοκρασίας 55 C και άνω. 
5.Απαραίτητα να συνοδεύεται από ειδική ταινία ασφαλείας για 
το κλείσιµο του, η οποία να διαλύεται στο κρύο νερό. 
6.Να φέρει στην εξωτερική επιφάνεια ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ" µε ευδιάκριτα γράµµατα. 

13 

ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΝΑΫΛΟΝ 
Α∆ΙΑΦΑΝΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-

AΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
1ας ΧΡ 

1.Να είναι κατασκευασµένη από µεγάλης αντοχής, νάϋλον 
υλικό ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη ανθεκτικότητα της σε 
οποιαδήποτε φθορά κατά τη χρήση της. 
2.Να είναι µεγάλου µεγέθους. 
3.Να συνοδεύεται από ειδική ταινία ασφαλείας από ανθεκτικό 
υλικό, σε χρώµα διαφορετικό από το χρώµα της σακούλας, 
που θα επιτρέπει το ασφαλές κλείσιµο της σακούλας όταν 
αυτή πληρωθεί µε ακάθαρτο υλικό. 
4.Η ποσότητα να δύναται να παραδοθεί σε δύο (2) χρώµατα, 
κόκκινο και υποκίτρινο για το διαχωρισµό του ακάθαρτου 
περιεχοµένου τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
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ποσότητα, εάν δεν ορισθεί αλλιώς, να παραδοθεί ισόποσα 
στα παραπάνω χρώµατα. 

14 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 
1ας ΧΡ. ∆ΙΑΣΤ. 

60x75 cm 

1.Να έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα, χαµηλή τριβή (να µη 
βγάζει χνούδι) και η πλευρά που έρχεται σε επαφή µε το 
κρεβάτι να είναι αδιάβροχη  
2.Να έχει άριστη εφαρµογή στο κρεβάτι, ώστε, να 
αποφεύγεται ο σχηµατισµός πτυχών και απαλή αίσθηση στο 
δέρµα του ασθενούς στα σηµεία επαφής.  
3.Να υπάρχει ειδική µέριµνα: α) για την αεροδιαπερατότητα 
του υλικού κατασκευής του υποσέντονου στο τµήµα που 
έρχεται σε επαφή µε τον ασθενή και β) για την 
απορροφητικότητά του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος ερεθισµών στο δέρµα του ασθενούς. 

15 

ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ 

(50x60)cm 

1.Να είναι κατασκευασµένη από πολυπροπυλένιο. 
2.Να είναι ανθεκτική σε θερµοκρασία µέχρι 145 βαθµούς C. 
3.Να είναι αδιάβροχη και πλήρως αντιµικροβιακή. 
4.Να έχει επαρκή αντοχή και πάχος , ώστε να διασφαλίζεται η 
ανθεκτικότητά της σε µηχανικές πιέσεις και κρούσεις. 
5.Να φέρει ειδική σήµανση στην εξωτερική επιφάνεια 
(τυπωµένο το σήµα των µολυσµατικών απορριµµάτων και 
την ένδειξη : ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΑΤΜΟΥ). 
6.Να συνοδεύεται από ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό 
που να επιτρέπει το ασφαλές κλείσιµό της. 

 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  31  Μαρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ “3” ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"   
ΣΤΗ Φ.600.16/4/1114/Σ.272  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1 Φυσικά Χαρακτηριστικά   

1.α Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι 
αποστειρωµένα, µιας χρήσης, καινούρια, αµεταχείριστα, 
πλήρη και να συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις της 
υπ’  αριθµό ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την 
Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

1.β Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται 
στην Προσθήκη «2». Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά 
και οι ιδιότητες των ζητούµενων υλικών που 
αναγράφονται στην Προσθήκη «2» είναι γενικές των 
οµοειδών υλικών. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες κάθε οµοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως 
µέγεθος, διαστάσεις, κ.λπ. προσδιορίζονται για κάθε 
ζητούµενο από την Υπηρεσία υλικό, στην ονοµασία των 
υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

1.γ Τα προσφερόµενα υλικά από τους προµηθευτές πρέπει 
να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και 
ουσιώδη παρελκόµενα, ακόµα και αν αυτά δεν ζητούνται 
από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα 
παρελκόµενα - εξαρτήµατα δεν ζητούνται από την 
Υπηρεσία, οι προµηθευτές πρέπει να επισηµαίνουν τα 
απαραίτητα παρελκόµενα - εξαρτήµατα και να 
αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη 
παράγραφο και µε ξεχωριστή τιµή. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

2 Συσκευασία   

2.α Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν 
συσκευασίες [ατοµική (τεµαχίου), εµπορική (κουτί) και 
µεταφοράς (κούτες)], µε τις οποίες διατίθενται στο 
εµπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του 
πιστοποιητικού σήµανσης (CE) που διαθέτει το κάθε 
υλικό. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 
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ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

2.β Τα υλικά της εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς πρέπει 
να µην επηρεάζουν το περιεχόµενο, να εξασφαλίζουν την 
ασφαλή µεταφορά του, να παρέχουν προστασία από 
εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.) και να είναι 
αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

2.γ Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωµένα µιας 
χρήσης» πρέπει να είναι αποστειρωµένα, σε διαφανή 
συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατοµικής συσκευασίας 
δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο µικροοργανισµών και 
η συσκευασία να καθιστά εµφανή τυχόν βλάβη από 
χτύπηµα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό 
χαρτί και πλαστικό φιλµ που να αποκολλάται εύκολα 
χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωµένα υλικά µιας χρήσης 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε την Υ.Α. A6/6404 (ΦΕΚ τ.Β’ 
680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωµένων ιατρικών 
βοηθηµάτων µιας χρήσης και µε την Υ.Α. A6/4198 (ΦΕΚ 
τ.Β’ 384/86) περί κυκλοφορίας αποστειρωµένων ιατρικών 
βοηθηµάτων µιας χρήσης. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

3 Επισήµανση   

3.α Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήµανση των υλικών µε 
το διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συµφωνία του 
υλικού µε τις βασικές απαιτήσεις της υπ΄ αριθµ. 
∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρµόνιση της 
Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η 
σήµανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον 
αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και 
του προϊόντος. Η σήµανση πρέπει να είναι τοποθετηµένη 
κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω 
στο προϊόν ή στη συσκευασία που εξασφαλίζει την 
αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις 
οδηγίες χρήσεως. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

3.β Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, 
όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του 
παραρτήµατος Ι της ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 
2198/Β΄/02.10.2009). Αυτές περιλαµβάνουν τις: 
(1) Πληροφορίες επισήµανσης (ένδειξη 
«αποστειρωµένο», µέθοδος αποστείρωσης, κωδικός 
παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» 
ή «LOT», ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς 
χρήσεως εκφραζόµενη σε έτος και µήνα, ένδειξη ότι το 
προϊόν προορίζεται για µία και µόνο χρήση, ειδικές 
συνθήκες αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη κ.ά.). 
(2) Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 
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ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

προϊόντος πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς 
οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα). 

3.γ Το υπό προµήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει 
επί της εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς στοιχεία 
αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προµήθειας δηλαδή: 
(1) Αριθµό ονοµαστικού, όπως αυτός δίδεται από την 
διακήρυξη. 
(2) Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την 
διακήρυξη. 
(3) Στοιχεία προµηθευτή (Επωνυµία επιχείρησης, 
∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ). 
(4) Στοιχεία προµήθειας (Αριθµός σύµβασης, έτος, 
Υπηρεσία). 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 
 
 
 
 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   

4 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά   

4.α α. Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών µε πλήρη 
περιγραφή του προσφερόµενου υλικού, µαζί µε πλήρη 
φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, 
Prospectus, φωτογραφίες, µεθοδολογία παραγωγής και 
εγκρίσεις αυτής, παραποµπή σε επίσηµη και έγκυρη 
βιβλιογραφία, µεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του 
υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, 
παρεχόµενες εγγυήσεις κ.λ.π.  

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

4.β Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύµφωνα µε τα 
Πρότυπα ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της 
Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα». 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

4.γ Πιστοποιητικά της προµηθεύτριας εταιρείας σύµφωνα µε 
τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της 
Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», 
για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

4.δ Βεβαίωση από κοινοποιηµένο οργανισµό τήρησης των 
κατευθυντήριων γραµµών ορθής πρακτικής διανοµής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-
01-2004). 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

4.ε Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόµενο υλικό από 
κοινοποιηµένο οργανισµό ή πιστοποιητικό του 
κοινοποιηµένου οργανισµού όπου θα δηλώνεται η 
χορήγηση του δικαιώµατος στον κατασκευαστή να 
επιθέτει τη σήµανση CE µαζί µε τον τετραψήφιο αριθµό 
του, επί των προϊόντων. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

4.στ Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης µπορεί κατά την κρίση 
της να ζητήσει από κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή 
έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόµενων στην 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
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ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό 
στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό 
προµήθεια είδους. 

(διαγράψτε ανάλογα) 

5. Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές   

5.α Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει την κατάθεση 
δείγµατος για οποιοδήποτε υλικό. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

5.β Ο µακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται 
από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής µε 
βάση τη δειγµατοληψία που θα διενεργηθεί (τουλάχιστον 
1% ανά παρτίδα υλικού και µε µέγιστη ποσότητα 
δειγµάτων 100 τεµάχια). Αποσκοπεί στη διαπίστωση της 
καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς 
πληρότητας, εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης 
ξένων σωµάτων, ελαττωµατικής συσκευασίας, καθώς και 
της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των 
υλικών µε αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες που 
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

5.γ Εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών 
διαπιστωθούν αποκλίσεις, και το υλικό κριθεί κατάλληλο 
για χρήση ή µετά από αίτηµα του προµηθευτή (λόγω 
κρίσεως του υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή 
Παραλαβής δύναται να αποστείλει ποσότητα δειγµάτων 
του υλικού στον ΕΟΦ ή σε έτερα αρµόδια εργαστήρια, για 
εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί 
από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου 
της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται µε οικονοµική 
επιβάρυνση του προµηθευτή βάση του ΦΕΚ 1401/Β’ 
Τεύχος/6-8-07. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

5.δ Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους 
παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται 
οριστικά και ο προµηθευτής υποχρεούται στην παράδοση 
νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα 
απορριφθέντα.  

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

5.ε Σε περίπτωση που το προσφερόµενο υλικό παρουσιάζει 
σηµεία µη συµµόρφωσης µε το υφιστάµενο νοµικό 
πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους 
ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία µπορεί 
να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς 
υλικοεπαγρύπνισης – φαρµακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

6.α Η διάρκεια ζωής (από την ηµεροµηνία παραγωγής έως 
την ηµεροµηνία λήξης) των υπό προµήθεια υλικών να 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
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ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

είναι τουλάχιστον 36 µήνες. Μικρότερη διάρκεια ζωής 
είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγµένα η 
απαιτούµενη δεν µπορεί να τηρηθεί. Τα προϊόντα που θα 
προσκοµισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής και 
αποστείρωσης ίση ή µεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ 
δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου. 

ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

6.β Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος 
πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του η οποία 
αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση 
(σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις 
συνθήκες φύλαξης), ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος 
να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα µε νέας 
παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας 
που θα πληρούν τους όρους της παρούσης 
προδιαγραφής, µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή του.  

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

6.γ Η µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια υλικών 
θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και δαπάνη του 
προµηθευτή στην έδρα της µονάδας που έχει καθοριστεί 
να παραδοθούν τα υλικά. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

6.δ Ο χρόνος προσκοµίσεως και παράδοσης των υπό 
προµήθεια υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη 
∆ιακήρυξη, στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

6.ε Κατά την παράδοση ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος 
να παραδώσει φύλλο στοιχείων ληξιπρόθεσµων υλικών 
(υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη «1» του 
Παραρτήµατος «Β»). 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

6.στ Η σύµβαση δεν δεσµεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή 
του υλικού αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον νοµικό πλαίσιο, 
για το είδος και την κατηγορία του υλικού κατά την 
παραλαβή του. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

7.α Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο 
Συµµόρφωσης προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» 
(υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη «3» του Παραρτήµατος 
«Β»). ∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου 
Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές από 
την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα 
διακήρυξη. Προσφορά χωρίς έντυπο συµµόρφωσης θα 
απορρίπτεται. 

ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

7.β Τα έγγραφα της παραγράφου 4 του Παραρτήµατος «Β». ΝΑΙ συµφωνώ 
απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 

7.γ Κατάλογο των κατατιθέµενων εγγράφων / ΝΑΙ συµφωνώ  
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ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

δικαιολογητικών. απόλυτα ή  
ΟΧΙ δεν συµφωνώ 
(διαγράψτε ανάλογα) 

 
 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  31  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ  
Φ.600.16/4/1114/Σ.272  

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16 (Α 147)] 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία 

ανάθεσης 
 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονοµασία: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού / Γρ. Προµηθειών 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα  
- Τηλέφωνο: 210 3451620 
- Ηλ. ταχυδροµείο: 441abyy.promith@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: «Ιατρικά αναλώσιµα, CPV: 
33140000-3» 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια  
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 03/ 
2020 
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο  (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

 
 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης. 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 

 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

 
 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού [……] και 
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 
 δωροδοκία· 
 απάτη· 
 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας· 

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµ-
βανόµενων κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 
 
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις.  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: [.......................] 

 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  
 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 
Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  

 
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

 
 1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
 2. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως ζητηθούν και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόµου. 
 

20PROC006509810 2020-04-01

ΑΔΑ: 91ΖΔ6-ΩΣ8



Γ-7 
 
 3. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στη 441 
ΑΒΥΥ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
για τους σκοπούς της προµήθειας. 
 
 4. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι δε θα χρησιµοποιηθεί 
σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπός, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξιωµατικός των τριών 
κλάδων  των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο 
αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 
του Ν.∆.1400/1973. 
 
                                                                          Ηµεροµηνία: 
            (υπογραφή) 
 
 
 
 

 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  31  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "∆" ΣΤΗ  
Φ.600.16/4/1114/Σ.272  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1 

Για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 απαιτείται η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης (σηµ.: Υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού µητρώου είναι 
οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο διευθύνων 
σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), ή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του 
οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 
νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου. 

2 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίηση, είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
κύριας και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς), συνοδευόµενο 
από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, αναφορικά µε τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

3 

Πιστοποιητικά οικείου Πρωτοδικείου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού και ότι δεν έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

4 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι 
αποκλεισµού του άρθρου 73, παρ.4, περιπτώσεις (γ) έως (η) του Ν.4412/2016. 

5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

6 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 
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7 

Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

8    

Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά  µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν το/τα πρόσωπα που ασκούν  τη νόµιµη 
εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας. 
 

 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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