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ΠΡΟΣ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τηλ. & Fax: 2103451620 
ΚΟΙΝ:  Φ. 600.16/6/3057 
  Σ.742 
  Αθήνα, 17 Σεπ 18 
   
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις - ∆ιαγωνισµοί για Προµήθεια Υλικών 
 
ΣΧΕΤ.: α. 

β. 
Ν. 2286/1995 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα» 
Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

 γ. Ν.3861/2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική Ανάρτηση  
Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο. «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

 δ. Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 
 ε. Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 στ. Φ.814/100/174907/Σ.10985/05 Σεπ 18/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2ο 
 
 1. 'Εχοντας υπόψη: 
 

  α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ε) σχετικών 
 
  β. Το (στ) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση 600.000,00 € στον ΕΦ 
11-200, ΚΑΕ 1211, Π/Υ ΓΕΣ, έτους 2018 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/∆ΟΙ/∆∆ Κεντρικής Υπηρεσίας µε α/α 03196, για 
την προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της 441 
ΑΒΥΥ (Ε’ ΕΛ∆ΑΠ). 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 

Συνοπτικό  Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό υπ’αριθµ 04/2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια των Φαρµακευτικών 
σκευασµάτων (Φαρµάκων παθήσεων αναπνευστικού συστήµατος, CPV: 
33670000-7), που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσας, 
προϋπολογισµού 26.581,09€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6% και νόµιµων κρατήσεων 
4,22032% υπέρ τρίτων. 
 
 2. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού - κατάθεσης προσφορών η 1 
Οκτωβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. Προσφορές που θα 
κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και 
θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

 
 3. Τόπος υποβολής προσφορών: 441 ΑΒΥΥ/Γρ. Προµηθειών, οδός Πειραιώς, 
αριθµός 174, ΤΚ 17778 Ταύρος, Αθήνα.  

 
 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α»  
«Β», «Γ» και «∆» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 

ΑΔΑ: ΨΒΟ96-0ΧΘ





-2- 

./. 

 5. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τη 
δηµοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, 
ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. 
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«A» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 04/2018 
«Β» Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών  
«Γ» Τεχνικές Απαιτήσεις 
«∆» Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, Ακαδηµίας 7 ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 106 71 
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, Ακαδηµίας 18, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών, Πανεπιστηµίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα, 
Τ.Κ. 106 79 
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31 
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Καραίσκου 111, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 32 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Αγ. Κωνσταντίνου 3, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31  
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ 
∆ΥΒ/∆ΥΓ 
441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προµηθειών – Φάκελος ∆ιαγωνισµού
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Φ.600.16/6/3057/Σ.724 Αθήνα, 17 Σεπ 18 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2018 

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο Προµήθειας 
 

 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συνοπτικό µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την προµήθεια των υλικών «Φάρµακα παθήσεων αναπνευστικού 
συστήµατος, CPV: 33670000-7» όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Β», 
συνολικού προϋπολογισµού 26.581,09€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6% και νόµιµων 
κρατήσεων 4,22032% υπέρ τρίτων 
 
 2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Κριτήριο 
κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή. 
 
 3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή. 
 
 4. Η προµήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος. 
 
 5. Η Υπηρεσία επιθυµεί τα υλικά να παραδοθούν το αργότερο σε 3 ηµέρες από 
την έγγραφη παραγγελία του Γρ.Προµηθειών. Ως τόπος παράδοσης των υλικών 
καθορίζεται η 441 ΑΒΥΥ, «Στρατόπεδο Αποστολίδη», Πειραιώς 174, Ταύρος, Τ.Κ 
17778.  
 

Άρθρο 2ο  
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 

 
 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στην 441 ΑΒΥΥ, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη ως συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες 
ενσφράγιστες προσφορές. 
 

Άρθρο 3ο 
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 παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 4ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Μονάδα, 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). 
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 2. 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 και η ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 
 
  α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα, από τους όρους, κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτηµα «∆». 

 
  β. Σε έτερο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τοποθετούνται τα εξής: 
 
   (1) Συµπληρωµένο το υπόδειγµα της τεχνικής προσφοράς της Προσθήκης 
«1» 
 
   (2) Άδεια κυκλοφορίας του φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος. 
 
   (3) Spc του φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος. 
 
   (4) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόµενο είδος πληρεί τις τεχνικές 
απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ»  
 
  γ. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία, επί ποινής απορρίψεως, τοποθετούνται σε 
χωριστό φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ως υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς της Προσθήκης «2». 
 
 4. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα και διορθώσεις. 
 

Άρθρο 5ο  
Οικονοµική Προσφορά 

 
1. Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την προσφερόµενη τιµή να 

αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ανά µονάδα του προς προµήθεια υλικού, θα 
αναγράφεται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ήτοι 4,22032%, τις οποίες επιβαρύνεται ο προµηθευτής, εκτός από τον 
ΦΠΑ. 
 
 2. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 
τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά.  
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 3. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 του Ν. 
4412/16) 
 

Άρθρο 6ο 
Αποσφράγιση Προσφορών 

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του του Ν. 4412/16, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται από την 
∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
 2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 
 

Άρθρο 7ο 
Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 

 
 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 100 του Ν.4412/16 και  η συµµόρφωση µε τις Τεχνικές Απαιτήσεις  όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ». 
 
 2. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, 
µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%, χωρίς καµία επίδραση στην τιµή των υλικών 
και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 
104 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8ο 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 
 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους 
της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 

Άρθρο 9ο  
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 
 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 10ο  
Τρόπος Πληρωµής 

 
 1. Η πληρωµή του προµηθευτή σε ποσοστό 100% της όλης πραγµατικής αξίας 
των υλικών θα γίνει από το Ε’ΕΛ∆ΑΠ σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης που
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µνηµονεύεται στην παράγραφο 1(β) της διακήρυξης, µε βάση τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  

 
  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών. 
 
  β. Γραµµάτιο εισαγωγής των υλικών (Α.∆.∆.Υ) στις αποθήκες της Μονάδας. 

 
  γ. Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιµολόγιο και 
πρωτότυπο δελτίο αποστολής θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ και εξοφληµένο από τον 
προµηθευτή. 

 
  δ.  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 
  ε.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΕΦΚΑ ή άλλων αρµόδιων 
ασφαλιστικών φορέων. 

 
  στ.  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό πληρωµής. 
 
 2. Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
Ν.2198/94 στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία αφαιρουµένων των 
κρατήσεων. 
 

Άρθρο 13ο 

Λοιποί Όροι 
 

 1. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω απορρίπτονται. 
 

 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Τεχνική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 
«2» Οικονοµική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα)

ΑΔΑ: ΨΒΟ96-0ΧΘ





 

 
./. 

 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
 

 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Φ.600.16/6/3057/Σ.724 Αθήνα, 17 Σεπ 18 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

CPV: Φάρµακα παθήσεων αναπνευστικού συστήµατος, 33670000-7 
Εταιρεία:Επωνυµία Εταιρείας 

α/α α/α 
∆ιακ/ξης 

Κωδικός 
ΕΟΦ 

Περιγραφή 
Είδους 

∆ραστική 
Ουσία Πρωτότυπο/Γενόσηµο 

Προστασία 
Αποκλειστικότητας 

(Ναι/Όχι/∆εν 
Εφαρµόζεται) 

Μοναδικό 
Εµπορικά 
(Ναι/Όχι) 

Μον. 
Μέτρ. 

Συσκ. 
Παράδοσης Παρ/σεις 

1                   Ολική ή 
Τµηµατική 
Παράδοση 
εντός τριών 
(3) ηµερών 

από 
παραγγελία 

2                   

3                   

4                   
 

Για την Εταιρεία 
(Υπογραφή -Σφραγίδα) 
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           441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
           ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΤΗΣ       ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Φ.600.16/6/3057/Σ.724        Αθήνα, 17 Σεπ 18 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
CPV: Φάρµακα παθήσεων αναπνευστικού συστήµατος, 33670000-7 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:Επωνυµία Εταιρείας 

α/α α/α 
∆ιακ/ξης 

Κωδικός 
ΕΟΦ 

Περιγραφή 
Είδους 

Nοσοκ. 
Tιµή Rebate 

Πρόσθ. 
Έκπτωση 

(%) 

Αξία 
(€/δισκ.-

καψ.-
φια) 

Ποσότητα 
Συν. 

Καθαρή 
Αξία  

ΦΠΑ 
(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Αξία  Παρ/σεις 

1                         Ολική ή 
Τµηµατική 
Παράδοση 
εντός τριών 
(3) ηµερών 
από την 

παραγγελία 

2                         

3                         

4                        

ΣΥΝΟΛΟ           
       Για την Εταιρεία    
        (Υπογραφή -Σφραγίδα)    
            

 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
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  441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  Αθήνα, 17 Σεπ 18 
Φ.600.16/6/3057/Σ.724   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Α/Α Α.Ο. ΥΛΙΚΟ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 1030106 ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ 0,1mg/ΕΙΣΠΝΟΗx200 ∆ΟΣΕΙΣ Η/ 
ΕΙΣΠΝΟΕΣ                                                                                                     ΦΙΑ 4.000 

2 1030309 ΒΟΥΝΤΕΣΟΝΙ∆Η INH 200mcg/dose                                                                                                                          ΦΙΑ 2.400 
3 1030318 ΜΟΜΕΤΑΖΟΝΗ 0,05% nasal spray                                                                                               ΦΙΑ 300 

 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
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  441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  Αθήνα, 17 Σεπ 18 
Φ.600.16/6/3057/Σ.724   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 1. Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα ή ιδιοσκευάσµατα πρέπει να έχουν είτε την 
προβλεπόµενη άδεια κυκλοφορίας φαρµάκου του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων, 
όπως έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την Υπ. Απ. ∆.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049Β/2013), 
είτε αναγνωρισµένη από τον ΕΟΦ άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί µε τη 
διαδικασία του κανονισµού (ΕΚ) 726/2004 (κεντρική διαδικασία). 
 
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να γίνουν δεκτά προϊόντα που δεν έχουν 
την προβλεπόµενη άδεια κυκλοφορίας, αλλά µόνο µετά από ειδική άδεια του Εθνικού 
Οργανισµού Φαρµάκων. 
 
 3. Η συσκευασία να είναι αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος εκτός αν η Υπηρεσία ζητά ειδική συσκευασία που θα προσδιορίζεται στο 
διαγωνισµό. 
 
 4. Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερµοκρασία 2-8 oC θα πρέπει κατά την 
παράδοση να συνοδεύονται από σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής της 
θερµοκρασίας (σύστηµα ψυχρής αλυσίδας) που θα ελέγχεται από τους 
φαρµακοποιούς της Μονάδος. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η παράδοση των προϊόντων 
σε πιστοποιηµένες συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτούµενων ορίων θερµοκρασίας. 
 
 5. Στον περιέκτη του φαρµάκου (φιαλίδιο, φύσιγγα, BLISTER κλπ) καθώς και 
στην εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 
  α. Η κοινόχρηστη ονοµασία του δραστικού συστατικού και η περιεχόµενη 
ποσότητα. 
  β. Η εµπορική ονοµασία του ιδιοσκευάσµατος. 
 
  γ. Φαρµακοτεχνική µορφή. 
 
  δ. Ο αριθµός παρτίδας παραγωγής. 
 
  ε. Η ηµεροµηνία παραγωγής. 
 
  στ.Η ηµεροµηνία λήξης. 
 
  ζ. Οι συνθήκες διατήρησης 
 
 6. Τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα που θα παραδίδονται στην Υπηρεσία 
πρέπει να φέρουν ταινίες γνησιότητας µε την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ» ή «ΓΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ». Η πιστοποίηση (label και product barcode), µορφή, 
χρωµατισµός και θέση των ταινιών γνησιότητας πρέπει να είναι αυτή που προβλέπεται 
από την εκάστοτε ισχύουσα φαρµακευτική νοµοθεσία. 
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 7. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται τις επιστροφές 
ληξιπροθέσµων φαρµάκων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και την έκδοση 
σχετικού πιστωτικού τιµολογίου. 
 
 8. Τα υλικά κατά την παράδοσή τους πρέπει να είναι καινούρια, αµεταχείριστα, 
µακράς ηµεροµηνίας λήξης (τουλάχιστον 18 µήνες), άριστης ποιότητας, 
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις, και απόλυτα σύµφωνο 
µε την προσφορά του. 
 
 9. Για τα προϊόντα, όπως προκύπτει από την επίσηµη Ελληνική ή ξένη 
βιβλιογραφία που προσκοµίζει ως αποδεικτικό στοιχείο ο προµηθευτής µε τη 
προσφορά του, έχουν από την ηµεροµηνία παραγωγής διάρκεια χρήσης µικρότερη 
των 24 µηνών, η ανωτέρω ηµεροµηνία λήξης προσαρµόζεται ανάλογα. 
 
 10. Η συσκευασία του υλικού θα εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή µεταφορά του 
στον τόπο προορισµού και την καλή συντήρησή του σε περίπτωση µακροχρόνιας 
αποθήκευσης, παρέχοντας προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη 
κλπ). Τα υλικά συσκευασίας ανήκουν στην Υπηρεσία. 
 
 11. Εάν ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας του ιδιοσκευάσµατος, ο προµηθευτής, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, είναι 
υποχρεωµένος να δεχθεί την επιστροφή της ποσότητας, που δεν καταναλώθηκε µε 
έκδοση πιστωτικού τιµολογίου. 
 
 12. Η παράδοση του υλικού, ελεύθερη από ατέλεια εισαγωγικών δασµών, θα 
γίνεται στην 441 ΑΒΥΥ, ολικά ή τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της Μονάδος µε 
µεταφορικά µέσα και δαπάνη του προµηθευτή, εντός (3) εργασίµων ηµερών από την 
αναγγελία της παραγγελίας από το Γραφείο Προµηθειών. 
 
 13. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγµατοποιείται από 
αρµόδια επιτροπή της 441 ΑΒΥΥ παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου 
εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί, σύµφωνα µε το Ν. 4412/16.  
 
 14. 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 φύλαξης του κατασκευαστή), ο προµηθευτής θα 
αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα µε νέας παραγωγής υλικά της ίδιας 
κατασκευάστριας εταιρείας ή µε άλλα υλικά, από αυτά για τα οποία κατέχει τη νόµιµη 
άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
του. 
 
 15. Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να αντικαταστήσει την αλλοιωµένη ποσότητα 
στον καθοριζόµενο χρόνο, η Υπηρεσία, µπορεί να προµηθευτεί ισόποσης αξίας 
ποσότητα άλλου ιδιοσκευάσµατος από τον ίδιο προµηθευτή, που θα αναφέρεται ή όχι 
στη σύµβαση. 
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 16. Κοστολόγηση, µε βάσει το ισχύον, κατά την υποβολή προσφοράς και τη 
χρονική στιγµή παραλαβής των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, ∆ελτίο Τιµών 
Φαρµάκων του ΥΥΚΑ, για όσα υλικά περιλαµβάνονται σ’ αυτό, και η ισχύουσα και 
εφαρµοστέα νοµοθεσία για τις εκπτώσεις και τα rebates.  
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
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  441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ  Αθήνα, 17 Σεπ 18 
Φ.600.16/6/3057/Σ.724   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ “ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” 
α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και τους 
οποίους ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Γενικοί όροι 
διαγωνισµού, 
 Άρθρο 4 

β. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) όπως 
Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «∆» 
 

Γενικοί όροι 
διαγωνισµού, 
Άρθρο 4 

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον παρίσταται 
στο διαγωνισµό αντιπρόσωπος 

 

 
 
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«1» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα, 17 Σεπ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "∆" ΤΗΣ  
Φ.600.16/6/3057/Σ.724  
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (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 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Γραφείο Προµηθειών 
- Τηλέφωνο: 210 3451620 
- Ηλ. ταχυδροµείο: 441abyy.promith@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Φάρµακα παθήσεων 
αναπνευστικού συστήµατος, CPV: 33670000-7 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια  
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 4 / 
2018 
 
 

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 (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 
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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: 
 
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 

 
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 
 
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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 
 
 
 
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) [   ] 
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; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
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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 συµπεριλαµβανόµενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων 
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ; 

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

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

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; 
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:  
[..........……] 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 
 
[...................…] 

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: 
[……] 

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 
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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 Απάντηση 
1) 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 VI: Τελικές δηλώσεις 

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. 
 
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. 
 
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 ∆ήλώσης για τους 
σκοπούς της προµήθειας. 
 
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) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
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