
1 

 

 

                                                                                                                                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4
η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 

       

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 17/2019 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια «Eξοπλισμός χειρουργείου (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καβάλας 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής, σε εφαρμογή του προγραμματισμού 2019, CPV:33162100-4 
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   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ 

Πόλη ΚΑΒΑΛΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 65500 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2513501591 

Φαξ 2513501653 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@kavalahospital.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ, Τ.Κ.65 500, ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: AΚΡΗΤΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 

ΤΗΛ.: 2513501591 

FAX : 2513501653 

 e-mail: promithies@kavalahospital.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kavalahospital.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. Αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα 
αρχή και ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. 
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                 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ                                                           

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία: 27-08-2019 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας –  

Γραφείο Προμηθειών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33162100-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

56.785€ + ΦΠΑ :1) Περίπου 42.530€ + ΦΠΑ για ένα 

έτος,  2)Περίπου 14.255€+ΦΠΑ τετράμηνης  

προαίρεσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος με δικαίωμα τετράμηνης  προαίρεσης  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

 
 
 

Έχοντας υπ’ όψιν  
 
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
               

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα. 
4. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
5. Την παρ.1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 
8. Του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
9. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις 
διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3. 
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10. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης 
δαπανών). 
11. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο». 
13. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
204/19-07-1974). 
14. Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 
ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 
15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
16. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμήθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27-06-97). 
17. Του Ν. 4413/2016 (Α`148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 
διατάξεις». 
18. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου», άρθρο 4 για 
δημοσίευση περιλήψεων σε εθνικό και τοπικό τύπο). 
19. Του Π.Δ. 60/2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ».  
20. Του Ν. 3846/(ΦΕΚ 66Α   / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 
του Ν.3580/07.  
21. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
22. Του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
23. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

24. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
25. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

26.Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

27. Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του υπουργείου και κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄129/3-8-2010),  

28. Ν. 3984/2011 «Ρύθμιση  θεμάτων  νοσοκομείων» άρθρο 66 (ΦΕΚ Α΄ 150/27-06-2011), 

29. Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης …… και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ Α΄ 41/1-3-2012), 

30. Ν. 4472/15 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,……..»(ΦΕΚ Α΄ 
72/19-05-2017), 
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31.ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198Β/2-10-09) «Εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ 
σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά  προϊόντα», 

32 ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644 (ΦΕΚ 2197Β/2-10-09) «Εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/385/ΕΟΚ 
σχετικά με τα  ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά  προϊόντα», 

33.ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 3607/892 (ΦΕΚ 1060Β/10-08-01) «Εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/79/ΕΟΚ 
σχετικά με τα  in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά  προϊόντα», 

34. ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 (ΦΕΚ 32Β/16-01-2004) «Αρχές και  κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών  προϊόντων από τις εταιρείες», 

35. Απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/31-85-2010 της υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης περί 
όρων και κανόνων λειτουργίας και προϋποθέσεων δημοσιότητας του Πρατηρίου Τιμών όλων των 
ειδών  του άρθρου 10 του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 777Β/4-6-2010) 

36. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 37.Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (κατά την εκτέλεση των συμβάσεων). 

38. Ν 4605/2019 αρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016 

39. Ν 4609/2019 αρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/2016 

 

 

Β. Τις αποφάσεις: 
 

1. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 1120/15-01-2019, (Πρακτικό 1ο /18-01-2019,θέμα 1ο), 
απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού 
διαγωνισμών   διαχειριστικού έτους 2019, 
2. Την υπ` αριθμ. πρωτ.9563/09-04-2019, (Πρακτικό 10ο /02-04-2019,θέμα 4ο), 
απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Συνοπτικού 
ανοιχτού  Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Εξοπλισμός 
Χειρουργείου (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)», την ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και τον ορισμό επιτροπής 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ :ΨΕΥΓ4690ΒΓ-2Τ0) 
3. Την  Απόφαση Έγκρισης  ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα  επόμενα 
οικονομικά έτη (ΑΔΑ: 61ΟΔΟΡ1Ο-3ΦΖ)  και την απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
(ΑΔΑΜ : 19REQ005061310, ΑΔΑ: 685Χ4690ΒΓ-Σ7Ψ)  
4. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 18832/08-07-2019  (Πρακτικό 21ο/02-07-2019,θέμα 6ο) 
απόφαση του ΔΣ του  Γ. Ν. Καβάλας περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και της 
διακήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού. (ΑΔΑ :6ΔΧΘ4690ΒΓ-ΚΙΣ) 

 
 

Προκηρύσσει: 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)» 

(CPV 33162100-4) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, συνολικής  

προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.785€ + ΦΠΑ ( 1) Περίπου 42.530€ + ΦΠΑ για ένα έτος ,2)Περίπου 

14.255€+ΦΠΑ Τετράμηνη προαίρεση) για το χρονικό διάστημα του ενός έτους με δικαίωμα 

τετράμηνης  προαίρεσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/08/2019 ΩΡΑ 10:00    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-08-2019  ΩΡΑ 14:00 μμ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών     

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 
Βάσει της Τιμής. 

Η δαπάνη  του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 1311 
για τα οικονομικά έτη 2019, 2020.  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, 
όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.  

 
 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί   για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και 
στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια του Νοσοκομείου. 
 
 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:  τον/ τους προμηθευτή/ές  
που θα ανακηρυχτούν ανάδοχος/οι  με την διαδικασία, προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4. Παρ. 3 του ν.3548/2007  
 

       Η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του φορέα 
       Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών 
διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
      Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 106 του Ν. 4412/16. 
     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας.  
 

 
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  
  
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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 





  

7 

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 
 
 
                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
                                                                                   
                                                                                
                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΡΓΟ - ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)» (CPV 33162100-4) για τις ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Καβάλας, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.785€ + ΦΠΑ ( 1) Περίπου 42.530€ + 

ΦΠΑ για ένα έτος ,2)Περίπου 14.255€+ΦΠΑ Τετράμηνη προαίρεση) για το χρονικό διάστημα του ενός 

έτους με δικαίωμα τετράμηνης  προαίρεσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης: η χαμηλότερη τιμή 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με το έργο ορίζονται στο Μέρος Β’ της διακήρυξης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας σε κάθε είδος.    

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 
Το Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στον Αγ. Σίλα, Τ.Κ. 65500 και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 
 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 
Γραφείο Προμηθειών 
 
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Η κα Θ. Ακρητίδου  που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2513501591, 
Fax: 2513501653, E-mail: promithies@kavalahospital.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). 
 
Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α`: Γενικοί Όροι, το Μέρος Β`: Αντικείμενο – Περιγραφή 
του Έργου, Υπόδειγμα σύμβασης και το, ΤΕΥΔ. 
 
Έργο 
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)» στο Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β` της παρούσης. 
 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 
προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που 
μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή 
το νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις 

mailto:promithies@kavalahospital.gr
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ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. 
Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων 
που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
 
Συμβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη και 
το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ) την Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης 
προμήθειας. 
 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 
 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ  – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περίληψη της παρούσας  Διακήρυξης του Διαγωνισμού: 

 Στάλθηκε για δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα και 

 στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια του Νοσοκομείου . 
. 

Η Διακήρυξη  του Διαγωνισμού 

 Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.κavalahospital.gr)  . 

 Δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 5. 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου (www.κavalahospital.gr). 

 Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 

πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την 

Υπηρεσία Διενέργειας νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 

http://www.κavalahospital.gr/
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αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 26-08-2019 και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γ.Ν Καβάλας, Αγ. Σίλας, 65500). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Γραφείο Προμηθειών) στις 27-08-2019 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10πμ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη στη  

συνολική τους ποσότητα. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος  

Β`«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» της παρούσης. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι 

Νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 
 
1. Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
     περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
     υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
     μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
     της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 19 του Ν.4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – 
αντίγραφο). 

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό. 
- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 
 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής: 
- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» μέσα στον κυρίως 
φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 

 
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται: 
1.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). Επισημαίνεται ότι στην 
τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης,   στοιχεία των 
προσφερομένων υλικών, όπως πλήρης τεχνική περιγραφή-προσπεκτ (με την μετάφραση στα ελληνικά), χώρα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται,  κωδικός εργοστασίου παραγωγής για κάθε 
προσφερόμενο είδος , προσφερόμενη  συσκευασία, απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος, 
Φύλλο Συμμόρφωσης κλπ. (ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν αρθ 94 
παρ 5 4412/16 ) 

 
2.Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO του 
εργοστασίου κατασκευής και των προσφερομένων προϊόντων με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους 
του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας , καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό που 
ζητείτε από τις τεχνικές προδιαγραφές, με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου 
ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. 
Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα 
εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. 
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. 

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης 
προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 
EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 
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- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε δυο έντυπα (πρωτότυπο –αντίγραφο)τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Τα τεχνικά και οικονομικά (Πρωτότυπα και αντίγραφα) και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται και 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes με ποινή αποκλεισμού. 
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας 
σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. 
Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπου μπορείτε να 
κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. 
Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
– Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
 -Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δε δύναται με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 
 
-Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 
που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν.   
 
- Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
 
- Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δε λαμβάνονται υπόψη. 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, 
με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
 

http://www.or-co.gr/
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- Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & 
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
 
- Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης 
των προσφορών. 
 
- Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς 

θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά 

τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

- Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται 

ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

 

- Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 

ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 

- Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της 

διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε 

τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία κατά την κρίση 

της Επιτροπής περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

 

- Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο  ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) 

τελευταία οικονομικά έτη τουλάχιστο ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 

προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος 

με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, καθώς και τις 

παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών   στα αντίστοιχα προϊόντα . 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι 

κυριότερες παραδόσεις ίδιων ειδών στην Ελλάδα 

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να 

προσκομίσουν : 

α)Πιστοποιητικό ΙSΟ σειράς 9000 ή ΙSO 13485 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 

     13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς  9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

β)Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004(φεΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες 

     γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

γ) Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΕ)που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

     ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

δ) Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει 
συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 
94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001.  Να κατατεθεί επίσης και 
το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα 
Ανακύκλωσης Συσκευασιών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
- Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 και 79Α του Ν. 4412/2016) που αναφέρονται αναλυτικά στις 
επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές 
υποβληθείσες προσφορές. 
- Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών αποσφραγίζεται 
στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν 
αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. 
- Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων η 
Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών 
προσφορών. 
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο 
προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά 
την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση. 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες, 
(άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). Κατά την ανωτέρω απόφαση χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127.   

 
 -Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους). 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

 
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά: 

 
1)Έντυπο  ΤΕΥΔ : (Το έντυπο του ΤΕΥΔ , σε επεξεργάσιμη μορφή ,διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου)  το έντυπο ΤΕΥΔ να αποθηκεύετε σε  μορφή  PDF και να  κατατίθεται εντύπως  με την 
προσφορά . 

 
2)Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: 

 
-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
-Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
-Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, 
ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν. 4412. 
(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
-Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα  Συμβούλου, 
-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, 
-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου, 
-Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, 
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας, 
-Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το 
απασχολούμενο προσωπικό, 
-Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του 
Επιμελητηρίου, 
- Πιστοποιητικό έγγραφης στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ) 
- Βεβαίωση ανακύκλωσης 
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 





  

16 

 

περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) 
Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η 
επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 
της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία). 
Τα δικαιολογητικά  γίνονται αποδεκτά  όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του  
4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .      

 
 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής, εφόσον τα 

προσφερόμενα είδη  καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα 

πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  

 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί 

στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ  σε (20) είκοσι  μέρες από την κοινοποίηση 

της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει στο Νοσοκομείο, να υπογράψει σχετική σύμβαση και 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι την επιστροφή 

της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας ή της 

νόμιμης παράτασης, εφόσον υπογραφούν σχετικές συμβάσεις από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, 

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή 4
η 
ΔΥΠΕ). Επίσης, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει 

νέες συμβάσεις για τις ίδιες εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές της λύσης της παρούσας σύμβασης ουδεμία 

ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν για ένα (1) έτος έτους  με δικαίωμα τετράμηνης  προαίρεσης. Η 
 συνολική  προϋπολογισθείσα δαπάνη 56.785€ + ΦΠΑ ( 1) Περίπου 42.530€ + ΦΠΑ για ένα έτος ,2)Περίπου 
 14.255€+ΦΠΑ Τετράμηνη προαίρεση). για το χρονικό διάστημα του ενός έτους με δικαίωμα τετράμηνης 
  προαίρεσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση  
ποσοστού 2% (αρθρ. 3, Ν 3580/07) (ΦΕΚ 545 Β΄/24.3.2009) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης 
παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και  
υπηρεσιών υγείας». 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ μετά την υποβολή του τιμολογίου από το συμβασιούχο, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/2010 και στο Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
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που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

 
Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  

και 2014/25/ΕΕ) και οι τροποποιήσεις αυτού, του Ν. 3329/2005, του Ν. 3580/2007 και του Ν.3867/2010. 

 

 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη 

συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή 

πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό 

τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η 

κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης). Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος ο 

κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου. 

 

Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Γ) CD με τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και 

εκτύπωση του παραπάνω CD (με ποινή αποκλεισμού). 

 
Θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού, ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ ή ο κωδικός του Εθνικού 

Μητρώου Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ. 
 

Δ) Απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος : 
Απαιτούνται δείγματα των προσφερομένων υλικών (εις διπλούν),για όλα τα είδη του διαγωνισμού, για τα 
οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θέλει να συμμετάσχει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική 
δοκιμασία. 
 Τα δείγματα αυτά πρέπει να κατατεθούν  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφεται απαραίτητα: 

 η περιγραφή του είδους, 

 ο κωδικός του νοσοκομείου για το είδος , 

 το όνομα του προσφέροντος 

 Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο 

κωδικός εργοστασίου και 

 ότι επιπλέον θεωρεί ο προσφέρον απαραίτητο 

Προσφορά υποβαλλόμενη χωρίς τα απαραίτητα δείγματα, κρίνεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται. 

 
 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης 
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Α) CD με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση του 

παραπάνω CD   

Β) την οικονομική προσφορά 

 

Η μη κατάθεση CD με καταχωρημένες τις οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ του 

νοσοκομείου που διατίθεται στο site, αποτελεί λόγο απόρριψης. 

Θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού, ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ ή ο κωδικός του Εθνικού 

Μητρώου Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ. Επίσης στην προσφορά θα αναφέρεται η ονομασία στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ καθώς και η τιμή του. 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ  και όχι συσκευασίας) 
 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού 
αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών . 
Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 14 του 
Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την 
κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται. 
-Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α 
αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε. 
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
- Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως 
αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016. 
- 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. 
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για 

παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. 

 

Για κάθε λοιπή περίπτωση ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 και οι τροποποιήσεις 
αυτού 
 
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος 
φορέα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 4412/16 . 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται 
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δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. 
 

 
 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
 
Α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Σε περίπτωση ύπαρξης διατρητικού μηχανήματος, 
υπογράφονται η πρώτη και η τελευταία σελίδα. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή τη πρόσκληση. 
 
Β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και δεν 
γίνεται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
διακήρυξης. 
 
Γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με απόφαση της υπηρεσίας  που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα σταλεί με φαξ 
ή email στους προσφέροντες  των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά την προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117, παρ.4, στο συνοπτικό 
διαγωνισμό, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνει στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, 
κατά τη κρίση της επιτροπής. 
 
Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου 

θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.  

 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 
 
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
Σύμφωνα με το αρ. 102 του Ν. 4412/16 ισχύουν τα ακόλουθα: 
1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
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αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 
ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δημόσιας σύμβασης. 
 
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα 
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
 
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών στα πλαίσια της πρότασης 

επικαιροποίησης έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 

προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί 

να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1. Σε περίπτωση που το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 

τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο 

που υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από 

την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του 

μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας 

θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του 

έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 

εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου. 

 3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
 Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
 διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
 γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
 ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών  
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
 λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
 της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον  
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που  
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
 οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της  
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται  
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και  
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την  
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός  
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην  
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
 
 
«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
- Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 
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υποδείγματα. 
 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τετράμηνης  προαίρεσης 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της 

κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 
2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – 

Γ.Ν.«ΚΑΒΑΛΑΣ» σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής 
απόφασης. 

 
-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα 
οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 
του Ν. 4412/2016 . 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά 
που τυχόν θα προκύψει στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία 
στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.
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ΜΕΡΟΣ Β.                                               
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)» ΑΡ. ΔΙΑΚ 17/2019 
 

 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΈΝΑ 
ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 4ΜΗΝΗ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΈΝΑ ΕΤΟΣ 

 ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
4ΜΗΝΗ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 43189 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ΣΑΚΟΙ - 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 
ΜΑΥΟ 

Πεδίο αποστειρωμένο 
αδιαβροχοποιημένο και 
αντιστατικό ,για την επιφάνεια 
του τραπεζιού MAYO των 
χειρουργικών εργαλείων 
.Κυλινδρικού σχήματος, από 
πολυαιθυλένιο μεγάλης 
αντοχής, ενδεδειγμένο για 
χρήση στο χειρουργείο. 
Διαστάσεις 80 Χ145 εκατοστά. 

TEM 3.610 1.200 0,6039 2.180,08 724,68 

2 39507 

Αιμοστατικός 
Απορροφήσιμος   
Σπόγγος Ζελατίνης  200 x 
70 x 0,5 χιλ.  

Να είναι αποστειρωμένος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στεγνός η εμποτισμένος χωρίς 
να διαλύεται αν χρειασθεί να 
αφαιρεθεί. Να μην κολλάει στα 
γάντια και τα εργαλεία όταν 
βραχεί.   Να ελέγχει άμεσα την 
αιμορραγία. Να έχει ουδέτερο 
PH και να μην προξενεί 
αλλεργικές αντιδράσεις 
συσκευασία να εξυπηρετεί στην 
άσηπτη τεχνική παραλαβής του. 
Στη συσκευασία να 
αναγράφονται όλες οι 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. Διαστάσεις 
200Χ70Χ0,5 χιλ. 

TEM 290 90 3,9 1.131,00 351,00 
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3 17352 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ  
RESEPTAL  2000/1000 

Να έχει χωρητικότητα 2000 ml 
και να είναι κατασκευασμένος 
από μαλακό και ιδιαίτερα 
ανθεκτικό υλικό. Να διαθέτει 
εσωτερική μη μηχανική 
βαλβίδα/φίλτρο που λειτουργεί 
και ως βαλβίδα υπερχείλισης. 
Να διαθέτει ενσωματωμένο 
κάλυμμα (καπάκι). Να διαθέτει 
δύο μόνο υποδοχές στο καπάκι 
του. Να διαθέτει ενσωματωμένο 
και προσυνδεδεμένο εντός της 
συσκευασίας το λάστιχο 
σύνδεσης του σάκου με το 
κάνιστρο.                   
Να περιέχει αντιαφριστική 
ουσία. Το υλικό κατασκευής του 
να είναι Non PVC.                                              
Να φέρει ασφαλές πώμα 
κλεισίματος. Να παρέχονται 
δωρεάν όλα τα στηρικτικά, 
βάσεις και κάνιστρα για την 
ορθή λειτουργία του σάκου. Να 
είναι συμβατός με τις 
αναρροφήσεις του νοσοκομείου.      
 
  

TEM 5.900 1900 1,2 7.080,00 2.280,00 





  

25 

 

4 40517 

ΑΥΤΟΚOΛΛΗΤΟΙ ΣAΚΟΙ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜIΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ CTF ΕΩΣ 
70MM  

Να διαθέτουν σωστά 
ισορροπημένο φίλτρο άνθρακα 
για αποτελεσματική 
κατακράτηση οσμών και ροή 
αερίων. Να διαθέτουν σύστημα 
διπλού θαλάμου για προστασία 
του φίλτρου. Να είναι φιλικό 
προς το δέρμα το κολλητικό 
υλικό για αποφυγή αλλεργιών. 
Να είναι εύκαμπτο για να μην 
ενοχλεί κατά την κίνηση. Να 
υπάρχει κάλυψη του σάκου από 
αντιιδρωτικό υλικό.                                
Να υπάρχει φράγμα κατά των 
οσμών. Να υπάρχει κλείστρο 
πολλαπλών χρήσεων.                           
Το κολλητικό υλικό να έχει 
προσημειωμένα σημάδια για 
ευκολία κοπής και 
προσαρμογής.                    Οι 
σάκοι να είναι διαφανείς ή 
αδιαφανείς(στο χρώμα του 
δέρματος). 

TEM 360 120 2,98 1.072,80 357,60 

5 40588 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ  ΈΩΣ 70MM 

Να είναι φιλικός προς το δέρμα 
με κολλητικό Hyperflex από 
100% φυσικά συστατικά για 
αποφυγή αλλεργιών. Να είναι 
εύκαμπτος για να μην ενοχλεί 
κατά την κίνηση. Να διαθέτει 
υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό 
υλικό. Να διαθέτει πολλαπλές 
μεμβράνες παλινδρόμησης των 
ούρων, που ελαχιστοποιούν τον 
κίνδυνο ουρολοίμωξης. Να είναι 
ειδικού σχεδιασμού που 
επιτρέπει την εύκολη 
τοποθέτηση καθετήρων. Με 
εύκαμπτη έξοδο που επιτρέπει 
το εύκολο άδειασμα και τη 
σύνδεση με κάθε τύπο 
ουροσυλλέκτη. Με εύχρηστη 

TEM 240 80 2,32 556,80 185,60 
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τάπα ασφαλείας. Με οδηγό 
κοπής(για να κόβεται στις 
επιθυμητές διαστάσεις).Να είναι 
διαφανείς ή αδιαφανείς (στο 
χρώμα του δέρματος). 

6 43204 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ Μ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

Να είναι αυτοκόλλητες πλάκες 
γείωσης με αγώγιμη και ασφαλή 
συγκόλληση στο δέρμα του 
ασθενούς.  Να έχουν 
επίστρωση υδροκολοειδούς. Να 
περιέχουν υδροζελέ ώστε να 
προστατεύεται ο ασθενής από 
τυχόν εγκαύματα. Να διαθέτουν 
ενσωματωμένο καλώδιο μιας 
χρήσεως. Να διαθέτουν 
σήμανση CE. Να είναι 
συσκευασμένες ένα τεμάχιο ανά 
φάκελο.                                    
 Να αναγράφουν όλες τις 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. 

TEM 400 140 1,419 567,60 198,66 

7 43991 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ 

ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
50ο C 

TEM 1.500 500 0,408 612,00 204,00 
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8 38628 
ΚΆΛΥΜΜΑ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΊΟΥ ZEISS 
MD, 104Χ267ΕΚ./65ΧΙΛ 

Να είναι αποστειρωμένο. Να 
είναι εργονομικό. Να διατίθεται 
σε ικανό αριθμό διαστάσεων και 
μεγεθών ειδικά σχεδιασμένο για 
κάθε τύπο μικροσκοπίου. Η 
συσκευασία να εξυπηρετεί την 
άσηπτη τεχνική παραλαβής του. 
Στη συσκευασία να 
αναγράφονται όλες οι 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. Επιθυμητές 
διαστάσεις 104Χ267ΕΚ.Χ65ΧΙΛ. 

TEM 90 30 6,02 541,80 180,60 

9 43219 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  

Να είναι ανοξείδωτες 
κατασκευασμένες από υλικό 
Carbon Steel. Η συσκευασία 
τους να είναι ατομική σε φύλλα 
αλουμινίου για αντισκουριακή 
προστασία.  
 
Να είναι αποστειρωμένες σε 
ακτινοβολία γ' και καλά 
ακονισμένες για να 
εξασφαλίζεται με την πρώτη 
φορά η καλύτερη τομή. Να 
έχουν κατάλληλο (σκούρο) 
χρωματισμό για να 
ελαχιστοποιεί την 
αντανακλαστική λάμψη του 
φωτός. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία τους όλες οι 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. Η συσκευασία τους να 
εξυπηρετεί την άσηπτη τεχνική 
παραλαβής τους. Να διατίθενται 
σε νούμερα: 10-12-15-20-21-22-
23-24-25.        

TEM 18.500 6.200 0,029 536,50 179,80 
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10 43220 
ΜΑΝΙΚΙΑ  ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ  

Να είναι αποστειρωμένα μιας 
χρήσης.  
Να είναι από μεμβράνη 
πολυαιθυλενίου με 
απορροφητική επίστρωση στο 
πάνω μέρος. Να είναι από 
ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.                                        
Να φέρουν μαλακή μανσέτα 
ώστε να περνά εύκολα από το 
χέρι. Να είναι σε συσκευασία 
που να εξυπηρετεί την άσηπτη 
τεχνική παραλαβής τους. Να 
αναγράφουν όλες τις 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις στη συσκευασία τους. 
Να έχει μήκος όχι μικρότερο 
από 50 εκατοστά. 

TEM 410 140 0,6 246,00 84,00 

11 22398 

ΜΑΣΚΑ  ΕΝΗΛ. ΜΕ ΑΣΚΟ  
100%  ΜΗ 
ΕΠΑΝΕIΣΠΝΟΗΣ (ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ) 

 Να είναι κατασκευασμένες από  
ατοξικό, μαλακό, διάφανο, 
ελαφρύ, πλαστικό  υλικό με 
στρογγυλές άκρες.Να έχουν το 
κατάλληλο  σχήμα, έτσι  ώστε 
να μπορούν να τοποθετηθούν  
σε οποιοδήποτε μέγεθος 
κεφαλής.Να συγκρατείται  στο 
πρόσωπο με ελαστική ταινία (με 
λάστιχο) με δυνατότητα να 
αυξομειώνεται σε μήκος.Να έχει 
πλάγιες βαλβίδες εκπνοής 
χαμηλής αντίστασης  
(μονόδρομες εκπνευστικές 
βαλβίδες)και μονόδρομη 
εισπνευστική βαλβίδα στο 
σημείο σύνδεσης  της μάσκας  
με τον ασκό.Να φέρουν  
προσυνδεδεμένο σωλήνα για το 
οξυγόνο, μήκους τουλάχιστον 2 
μέτρων.Ο σωλήνας οξυγόνου 
να επιδέχεται γωνίωση έως και 
90ο (μοίρες) χωρίς διακόπτεται 
η ροή οξυγόνου, τα σημεία 

TEM 300 100 0,482 144,60 48,20 
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σύνδεσης με την παροχή 
οξυγόνο και τη μάσκα να είναι 
από τέτοιο υλικό και σωστά 
σχεδιασμένα ώστε να 
επιτρέπουν  εύκολα τη σύνδεση 
και την αποσύνδεση. επιπλέον  
να εξασφαλίζουν σταθερή 
σύνδεση και να μην 
αποσυνδέονται με τις υψηλές 
ροές.Η μάσκα να φέρει με 
επιρίνιο έλασμα, για βέλτιστη 
τοποθέτηση, χωρίς  να ενοχλεί 
τον ασθενή.Να είναι μίας 
χρήσεως, συσκευασμένη σε 
ατομική  συσκευασία και 
ελεύθερη από LATEX.Σε κάθε 
συσκευασία να αναγράφεται το 
όριο χρήσης, ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης του 
προϊόντος. Να είναι σύμφωνες 
με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 





  

30 

 

12 43223 

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ 
ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΜΥΤΗ 

Να είναι ασφαλείς και 
λειτουργικές στη χρήση. Να 
έχουν υψηλή ικανότητα 
φιλτραρίσματος μικροσω 
ματιδίων.Να προσφέρουν τη 
δυνατότητα μακροχρόνιας 
χρήσης και να είναι 
κατασκευασμένες από μαλακό 
υλικό λεπτής υφής, 
αποτελούμενο από τρία 
στρώματα από μη υφασμένες 
ίνες ρεγιόν, από τα οποία το 
μεσαίο στρώμα να είναι ειδικό 
φίλτρο χωρίς ίνες 
fibetglass(υαλοβάμβακα)που 
προκαλούν ερεθισμό. Να είναι 
απαλλαγμένες από οσμές. Να 
δένουν με μακριά κορδόνια στις 
τέσσερις πλευρές, από φυσικό 
υλικό για να μην προκαλούν 
αλλεργία και να είναι 
συγκολλημένα έτσι ώστε να μην 
σκίζονται η αποκολλούνται από 
τη μάσκα. Να φέρουν επιρρίνιο 
έλασμα, σταθερά 
ενσωματωμένο ώστε να μην 
βγαίνει, εύκαμπτο για τέλεια 
εφαρμογή στη ράχη της μύτης. 
Να είναι φιλικές με το πρόσωπο 
ώστε να μην είναι ζεστές και 
δημιουργούν δυσφορία στο 
χρήστη. Να φέρουν σήμανση 
CE. Να διατίθενται  σε ασφαλή 
και πρακτική συσκευασία στην 
οποία να αναγράφεται η 
ποσότητα. 

TEM 70.000 23.500 0,0118 826,00 277,30 
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13 43227 
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ  
ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

-Να είναι ενισχυμένη με φίλτρο 
και Ventex Valve για  μέγιστη 
προστασία και αποφυγή  
εισπνοής πτητικών  
κυτταροστατικών παραγόντων. 
-Να φέρει στο εσωτερικό της 
ειδικό  υποαλλεργικό υλικό   
(SBS) για να εφαρμόζει πολύ 
καλά σε κάθε τύπο προσώπου. 
-Να είναι κατασκευασμένη βάση 
των οδηγιών  της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης ΕΝ 149  και 
89/686/ΕΕC ως εξοπλισμός  
ατομικής προστασίας, 
ταξινομημένη στην κατηγορία  
ΙΙΙ (P.P.E) και ως FFP 3  D-3405 
Klima. 
Να φέρει σήμανση CE. 

TEM 1.030 350 0,64 659,20 224,00 

14 43252 
ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΜΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ  
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Να μην χνουδιάζει  ώστε να 
προστατεύει το χρήστη και το 
προϊόν. Να είναι  επικαλυμμένη 
με πολυπροπυλένιο στην 
μπροστινή πλευρά   και στα 
μανίκια  και να είναι μπλε 
χρώματος  ώστε τυχόντα λάθη  
να αναγνωρίζονται αμέσως.Να 
έχει ελαστική μανσέτα για να 
κάνει καλή εφαρμογή και να 
αποφεύγεται και η άμεση επαφή 
με τα κυτταροστατικά 
φάρμακα.Να έχει ελεγχθεί με 
τουλάχιστον  10 κυτταροστατικά 
σκευάσματα, είναι απαραίτητη η 
κατάθεση λίστας με τα 
κυτταροστατικά  για τα οποία   
έχει δοκιμασθεί  και ο χρόνος 
αντοχής σε αυτά.Να είναι 
κατασκευασμένη βάση των 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΝ 14605 και 
89/686/ΕΕC ως PPΕ, να ανήκει 

TEM 400 140 2,038 815,20 285,32 
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στην κατηγορία ΙΙΙ και να φέρει 
σήμανση CE καθώς και τον 
αριθμό πιστοποίησης.Να 
διατίθεται σε όλα τα μεγέθη για 
καλή εφαρμογή και μέγιστη 
προστασία  του χρήστη.Να 
διαθέτει δείκτη αναγνώρισης 
ατυχήματος. 

15 43243 

ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΜΠΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ  ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 

Να είναι αποστειρωμένες. Να 
είναι από μη υφασμένο υλικό. 
Να είναι με μικροπόρους, 
αδιάβροχες, αεροδιαπερατές, 
υδρόφοβες, απαλλαγμένες από 
οσμές.                   Οι ραφές 
τους να είναι ενισχυμένες με 
διπλό γαζί και να έχουν διπλή 
αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για 
πλήρη κάλυψη του χειρουργού 
και αποφυγή εφίδρωσης. Να 
παρέχουν προστασία από 
λοιμώδη νοσήματα. Να είναι 
ελαφρές, αντιαλλεργικές και με 
ρυθμιζόμενο κλείστρο στο 
λαιμό. Να φέρουν φαρδιές 
ελαστικές ενισχυμένες 
μανσέτες, ζώνη στη 
μέση(πιασμένη σε χάρτινη 
κάρτα) και κορδόνια στο πίσω 
μέρος για κάλυψη της πλάτης. 
Το δέσιμο να ξεκινά από την 
πλάτη και να καταλήγει στην 
κοιλιακή χώρα. Να έχουν 
ημερομηνία αποστείρωσης και 
λήξης και να φέρουν δύο 
απορροφητικές πετσέτες χειρός 
στη συσκευασία.                                            
Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη 

TEM 7.400 2.470 0,9419 6.970,06 2.326,49 
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(S-M-L-XL-XXL). Να έχουν 
αδιάβροχη εσωτερική διπλή 
ενίσχυση σε όλη την επιφάνεια 
της μπροστινής πλευράς και 
αδιάβροχη εσωτερική διπλή 
ενίσχυση στα μανίκια.                              
Να είναι συσκευασμένες σε 
αδιάβροχη, αεροστεγή ατομική 
συσκευασία, με ευανάγνωστη 
ένδειξη τύπου και μεγέθους, 
άσηπτης τεχνικής παραλαβής. 
Να είναι μη τοξικές, μη 
αναφλέξιμες και 
αποστειρωμένες με ακτινοβολία 
γ'. Να παρέχουν πλήρη 
πρόσθια και οπίσθια κάλυψη. 
Να αναγράφουν στη 
συσκευασία τους όλες τις 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. 

16 43232 
ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
(ΜΠΡΟΣΘΕΛΕΣ) 

Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης, 
λευκού χρώματος από υλικό 
PVC (εύκαμπτο 
πολυβινυλοχλωρίδιο). Να είναι 
άριστης ποιότητας ανθεκτικές. 
Να διαθέτουν σήμανση CE.Να 
περνούν από το λαιμό και να 
δένουν πίσω. 

TEM 72.000 24.000 0,018 1.296,00 432,00 

17 43245 
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ MΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  ΑΠΛΑ 

Να είναι μεγάλου μεγέθους. Να 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά. Να  
μην σκίζονται.                       
Να είναι αδιάβροχα και 
αντιολισθητικά. 
Να φέρουν λάστιχο περιμετρικά 
που δεν θα κόβεται. Να είναι 
χρώματος γαλάζιου. Να 
διαθέτουν σήμανση CE. 

TEM 29.000 9.670 0,0057 165,30 55,12 
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18 39112 

ΣΑΚΟΣ  ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ  
ΑΝΟΙΚΤΟΣ  
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ  
ΔΙΑΦΑΝΗΣ  ΚΑΙ 
ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ  ΜΕ 
ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ ΚΟΒΟΜΕΝΗ  ΚΑΙ 
ΣΕ  ΕΤΟΙΜΑ  
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ  
ΦΡΑΓΜΑ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΟΣΜΩΝ ,ΜΕΓΕΘΗ:75-
100ΜΜ 

Να είναι διαφανής ή αδιαφανής 
στο χρώμα του δέρματος. Να 
διαθέτει ευλύγιστο κολλητικό 
δύο στρωμάτων. Το ένα 
στρώμα να διασφαλίζει 
απορρόφηση προστατεύοντας 
την περιοχή γύρω από το 
στόμιο και το άλλο να έχει ειδική 
σύσταση για να μην 
διαβρώνεται .                                          
Το κολλητικό να έχει σχήμα 
οβάλ και να είναι εύκαμπτο 
ώστε να εφαρμόζει με 
μεγαλύτερη ασφάλεια στην 
περιοχή γύρω από το στόμιο. 
Να έχει εξωτερικό μαλακό 
αντιιδρωτικό κάλυμμα στην 
πλευρά επαφής με το δέρμα και 
μαλακή βαλβίδα εξόδου με 
δυνατότητα σύνδεσης 
ουροσυλλέκτη. Η βαλβίδα 
εξόδου να μπορεί να αφαιρεθεί 
και εναλλακτικά να 
χρησιμοποιηθεί κλείστρο. 
Χωρητικότητα σάκου 725ml. 

TEM 42 15 15,46 649,32 231,90 

19 25369 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΠΑΡΟΧ. 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ  REDOVAC  
ΝΟ 8 (600ml) 

Παροχέτευση τραυμάτων κενού 
αέρος, αρνητικής πίεσης τύπου 
REDOVAC. 
Αποστειρωμένη. Χωρητικότητα 
600ml. 
 Να περιέχει φιάλη από σκληρό 
υλικό με διαβαθμίσεις, καθετήρα 
από σιλικόνη και trocar.  Νo  8 

TEM 270 90 2,82 761,40 253,80 
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20 25389 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΝ REDOVAC 
600ML NO 16 

Παροχέτευση τραυμάτων κενού 
αέρος, αρνητικής πίεσης τύπου 
REDOVAC. 
Αποστειρωμένη. Χωρητικότητα 
600ml. 
 Να περιέχει φιάλη από σκληρό 
υλικό με διαβαθμίσεις, καθετήρα 
από σιλικόνη και trocar.         
Νo  16 

TEM 210 70 3,05 640,50 213,50 

21 25366 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧ. 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ REDOVAC 
600ML NO 10 

Παροχέτευση τραυμάτων κενού 
αέρος, αρνητικής πίεσης τύπου 
REDOVAC. Αποστειρωμένη. 
Χωρητικότητα 600ml.  
Να περιέχει φιάλη από σκληρό 
υλικό με διαβαθμίσεις, καθετήρα 
από σιλικόνη και trocar.  
  Νo  10 

TEM 180 60 2,82 507,60 169,20 

22 25387 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧ. 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ REDOVAC 
600ML NO 12 

Παροχέτευση τραυμάτων κενού 
αέρος, αρνητικής πίεσης τύπου 
REDOVAC. 
Αποστειρωμένη. Χωρητικότητα 
600ml.  
Να περιέχει φιάλη από σκληρό 
υλικό με διαβαθμίσεις, καθετήρα 
από σιλικόνη και trocar.   Νo  12 

TEM 390 130 3,05 1.189,50 396,50 

23 25388 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧ. 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ REDOVAC 
600ML NO 14 

Παροχέτευση τραυμάτων κενού 
αέρος, αρνητικής πίεσης τύπου 
REDOVAC.Αποστειρωμένη. 
Χωρητικότητα 600ml. Nα 
περιέχει φιάλη από σκληρό 
υλικό με διαβαθμίσεις, καθετήρα 
από σιλικόνη και trocar.    -No 
14 

TEM 390 130 3,05 1.189,50 396,50 





  

36 

 

24 39044 ΣΩΛΗΝΕΣ PEN ROSE . 

Παροχέτευση τύπου pen rose. 
Να είναι από υλικό silikolatex. 
Πάχος 0,13mm και μήκος 41 cm 
περίπου.                                               
Να είναι αποστειρωμένες. 
Να μην είναι κολλημένος ο 
κύλινδρος. Να υπάρχουν σε 
μεγέθη 1 έως 8.Να είναι 
συσκευασμένες ανά τεμάχιο. Η 
συσκευασία να εξυπηρετεί την 
άσηπτη τεχνική παραλαβής.                 
Να αναγράφουν στη 
συσκευασία όλες τις 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. 

TEM 400 140 18 7.200,00 2.520,00 

25 43283 

ΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΟΠΗ ΣΤΗ 
ΜΕΣΗ 50*60 

Να είναι τετράγωνα μιας χρήσης 
αποστειρωμένα δύο 
στρωμάτων, με αυτοκόλλητο 
στη μία πλευρά και στρογγυλή 
οπή στη μέση. Στα πεδία με τις 
κολλητικές επιφάνειες η 
κολλητική ουσία να είναι φιλική 
προς το δέρμα, αναλλοίωτη και 
ανθεκτική προς τα υγρά του 
τραύματος.                                              
Να είναι κατασκευασμένα από 
υλικό υψηλής 
απορροφητικότητας και 
απολύτως αδιαπερατά στα 
υγρά. Η συγκόλληση μεταξύ 
των φύλλων να είναι ισχυρή, 
χωρίς κόλλα, να είναι ανθεκτικά 
στο σκίσιμο ,δύσκολα 
αναφλέξιμα και να διαθέτουν 
100% αντιβακτηριδιακό φράγμα.                      
Η συσκευασία να εξυπηρετεί 
την άσηπτη τεχνική παραλαβής 
τους και να αναγράφονται σ΄ 
αυτή όλες οι απαιτούμενες από 
τα πρότυπα 
ενδείξεις.Διαστάσεις,50χ60. 

TEM 2.700 900 0,169 456,30 152,10 
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26 43284 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 
ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
100*150 

Να είναι πεδία δύο στρωμάτων 
από μη υφασμένο υλικό.                     
Να είναι αποστειρωμένα, 
αδιάβροχα, αντιμικροβιακά με 
συμπεριφορά υφάσματος, 
ελαφριά και δύσκολα 
αναφλέξιμα. Να είναι υψηλής 
απορροφητικότητας και 
απολύτως αδιαπερατά στα 
υγρά.Να είναι ανθεκτικά στο 
σκίσιμο και να έχουν 100% 
αντιβακτηριδιακό φράγμα.                                              
Να είναι αποστειρωμένα με 
ακτινοβολία γ΄ και η συσκευασία 
τους να εξυπηρετεί την άσηπτη 
τεχνική παραλαβής τους. Στη 
συσκευασία τους να 
αναγράφονται όλες οι 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις. Διαστάσεις 100Χ150. 

TEM 5.060 1.700 0,4319 2.185,41 734,23 

27 43286 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 
75*90 

Να είναι δύο στρωμάτων, 
αποστειρωμένα μιας χρήσης.Να 
είναι κατασκευασμένα από 
υλικό υψηλής 
απορροφητικότητας και 
απολύτως αδιαπερατά στα 
υγρά. Η συγκόλληση μεταξύ 
των φύλλων να είναι ισχυρή 
χωρίς κόλλα ,να είναι ανθεκτικά 
στο σκίσιμο και να έχουν 100% 
αντιβακτηριδιακό φράγμα. Να 
είναι αποστειρωμένα με 
ακτινοβολία γ΄ και η συσκευασία 
τους να εξυπηρετεί την άσηπτη 
τεχνική παραλαβής τους. Να 
αναγράφονται στη συσκευασία 
τους όλες οι απαιτούμενες από 
τα πρότυπα ενδείξεις. 
Διαστάσεις,75Χ90 

TEM 12.400 4.150 0,16 1.984,00 664,00 
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28 43293 
ΨΕΙΚΤΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ  

Να είναι αποστειρωμένες μιας 
χρήσεως σε ατομική 
συσκευασία μαζί με το 
απαραίτητο ξέστρο νυχιών. Να 
είναι εμποτισμένες με 
αντισηπτικό scrub. Από τη μία 
πλευρά να φέρουν σφουγγαράκι 
για την περιποίηση του 
δέρματος, ενώ στην άλλη 
πλευρά να διαθέτουν 
οδοντώσεις από NYLON. Να 
είναι μαλακές για αποφυγή 
τραυματισμών του δέρματος.                  
Η συσκευασία τους να 
εξυπηρετεί την εύκολη 
παραλαβή τους από τον 
χρήστη.                                                  
Να αναγράφονται στη 
συσκευασία τους όλες οι 
απαιτούμενες από τα πρότυπα 
ενδείξεις.                            

TEM 1.080 380 0,337 363,96 128,06 

          234.552 78.395   42.528,43 14.254,16 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.  ……/……….. 

    

Στην Καβάλα σήμερα, την  ..-…-201.. οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

 Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας από τον Αναστάσιο Γ. Καρασαββόγλου και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

Η Εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………… στην 

…………………………………………………………………….., με αριθμό φορολογικού μητρώου 

………………….., ΔΟΥ ………………….., αρ. μητρώου ΕΜΠΑ………………, Τηλ. ……………….. fax 

…………………, email ……………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………… και 

ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)Την υπ΄αριθμ.  …../201.. Διακήρυξη  της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο 

«………………………………………………………………………………………..» 

2)Την με αριθμ. Πρωτοκ…………………………. προσφορά της εταιρείας ………………………….. που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξής.  

3)Την με αριθμ. Πρωτοκ. …………………………….. (Πρακτικό ……………………., θέμα .
ο
) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ανάδοχο 

4) Την με αριθμ. Πρωτοκ. ……………………………… (Πρακτικό ../…………., θέμα ..
ο
) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός 

με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

 

Έργο: «Προμήθεια ……………………………………………………………………», όπως εξειδικεύεται 

στη Σύμβαση. 
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Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …./…./201… 

 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. 

Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει 

στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) την Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Συμβατικό τίμημα: …………….€ με ΦΠΑ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο πάνω  στην παρούσα την υλοποίηση του έργου: 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η υλοποίηση της Προμήθειας ορίζεται …………………………………………………………………, όπως 

διευκρινίζεται και στην Διακήρυξη. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

………………€ χωρίς ΦΠΑ και ……………….€ με ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της 

σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της 
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προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται εντός 60 ημερών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις 

με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

– ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από 

πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση 

του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον 

των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την 

εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 

Διαδικασία παραλαβής 

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα 

οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης 

κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα 

παραλαβής. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει 

το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος 

παραλαβής. 

Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει 

τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται 

ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, που θα γίνουν εντός 3 ημερών θα αναφέρουν 

ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 

τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις: 
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 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με 

τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που 

καθυστερούν. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 

Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Αναδόχου όπως προβλέπεται από το Νόμο.  

 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο 

αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 

λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τηv με αριθμό 

……………………………………………………………….  (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα 

αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει 

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση 

αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας σε περίπτωση που τα παραδοτέα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν 

έχουν συμβατότητα με τα μηχανήματα του νοσοκομείου,  με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δε 
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δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι 

που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια 

της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, σε 

περίπτωση που τα παραδοτέα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν έχουν 

συμβατότητα με τα μηχανήματα του νοσοκομείου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πέραν της 

αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δε δικαιούται να λάβει κανένα 

επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της 

καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία. 

Η έκδοση έκαστου τιμολογίου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – ν. 4412/2016 

γ) Η προσφορά του Αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, 

εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

αυτή ή με φαξ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Καβάλας , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΕ  1311 

ΑΔΑ  ………………. 

Α/Α  …….. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τα τιμολόγια που θα εκδίδονται να αναγράφουν τον κωδικό ΙD του μητρώου που τηρείται στο ΕΚΕΒΥΛ 

και τον κωδικό GMDN του προϊόντος που υπάρχει στο αρχείο της ΕΠΥ . 

Κατάθεση βεβαίωσης ότι οι τιμές της σύμβασης είναι σύμφωνες με το παρατηρητήριο της ΕΠΥ που 

ίσχυε κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918.  

 

 

 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  συνετάχθη  το παρόν σε τρία πρωτότυπα. 

 

 

 

                                           ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

 

         

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ                    
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected
/searchRequests.htm?execution=e1s2

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchRequests.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchRequests.htm?execution=e1s2
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 999157568
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.kavalahospital.gr
Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ
Οδός και αριθμός: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ
Ταχ. κωδ.: 65 500
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΚΡΗΤΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
Τηλέφωνο: 2513501591
φαξ: 2513501653
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@kavalahospital.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

Σύντομη περιγραφή:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 17/2019

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
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Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή




