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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2-2017

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 2   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «  ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   CPV   39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   CPV  19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ   CPV   30199700-7  »

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ   22517,39 €   (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ  ), ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ

ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το  Νοσοκομείο  Γ.Ν.Α.  «Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του  Ν.  3329/2005  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές  
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.2 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.

1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.  και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
Α’ 204/19-7-1974)

1.5 Του  Ν.2362/95  (Φ.Ε.Κ.  247/Α/95)  άρθρο  84  «  Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
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1.6 Του Ν.  3861/2010 (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με  την υποχρεωτική  
ανάρτηση νόμων και  πράξεων  των κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».

1.8 Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’).

1.9 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 

1.10 Του  Ν.4272/2014(ΦΕΚ  145/Α/11-7-2014  Άρθρο  47  Παρατηρητήριο  τιμών  (περί  
νομιμοποίησης δαπανών)   

1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..»

1.12   Την αρ: 1982/07-04-2016 Ανακοίνωση της Ε.Π.Υ.

1.13 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών

2.Την υπ’ αρ 4 απόφαση της 146ης της 8-3-2017 συνεδρίασης  του Διοικητικού συμβουλίου το
οποίο ομόφωνα εγκρίνει : 

Την  σκοπιμότητα  δαπάνης  και  διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  « ΕΙΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7», με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για ένα (1) έτο

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης,
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια ,
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7 σύμφωνα με
την  διάταξη  του  άρθ.  117  του  Ν.  4412/16,για  την  κάλυψη  των  αναγκών,   του  «  Γ.Ν.Α.  “  Ο
Ευαγγελισμός- Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική “» και  ειδικότερα για το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης
και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  (ως  Παράρτημα  Ε΄  της  παρούσης),  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.517,39 € πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1381α του Νοσοκομείου.

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &

ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ  - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 

(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος

6-4-2017

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ  ΩΡΑ

 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ  -  Γραφείο

Προμηθειών

(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 –

7-4-2017 ΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΩΡΑ 10.00
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όροφος) 14.00 1ος όροφος) 

Προσφορές  θα  κατατίθενται   μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  δηλαδή  μέχρι  6-4-2017   ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα έως 14:00μ.μ ,  στο  Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου ((Βησσαρίωνος 9 ,  1ος
όροφος).

(Τυχόν  προσφορές  που   θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  θα  είναι
εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν) 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί για το
σκοπό αυτό.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε  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.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην  
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

3.6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΣΤ΄

3.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

3.8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

3.9 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΤΕΥΔ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

ΑΔΑ: ΨΡΠ54690ΩΕ-ΤΙ4



4. Εφ’ όσον απαιτείται  κατάθεση δειγμάτων  ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν.  
4412/2016.

5. Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του
Ν.4412/2016. 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΝΑ «ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 

                                                                  
                                                                                                          

                                                                                  

                                                             
                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                              

                                             

                                                                          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημόσιος  Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές

σφραγισμένες προσφορές

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

24-3-2017

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 7-4-2017

Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ώρα: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ
«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

-ΧΑΡΤΙΚΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39830000-9,19520000-7, 30199700-7 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)

www.ophthalmiatreio.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ

27.921,56 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
Τον προϋπολογισμό του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΕ 1381α

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  όπως ορίζονται στο πίνακα περιγραφής των ειδών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως ορίζει η διακήρυξη

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μέχρι οριστικής παραλαβής

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως ορίζει η διακήρυξη

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ως ορίζει η διακήρυξη

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

τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο  της  διακήρυξης  είναι  η  προμήθεια «ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  –  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-

ΧΑΡΤΙΚΩΝ » για τις ανάγκες του «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι τιμές των ειδών που κατακυρώνονται είναι ίσες ή  μικρότερες με τις τιμές του Παρατηρητηρίου
τιμών της ΕΠΥ,  για όσα είδη ήταν καταχωρημένα κατά το στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού και
κατάθεσης των  προσφορών και για όσα είδη είναι όμοια και συγκρίσιμα  .

Κριτήριο για την Αξιολόγηση των προσφορών είναι η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής  . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΜ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡ. ΤΙΜΩΝ 

ΑΠΟΡ/ΚΟ ΚΑΘΑΡ.ΤΖΑΜΙΩΝ συσκ. 1 λιτρ. ΤΕΜ 100 0,86 € 86,20 € 28.2.82 0,862
ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 10 1,00 € 10,00 € / /
ΠΑΝΙ -ΡΟΛΛΟ  ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 200 5,90 € 1.180,00 € / /
ΠΑΝΙ-ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 200 3,90 € 780,00 € / /
ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΜ 10 1,77 € 17,70 € / /
ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΤΥΠΟΥ SWIFFER ΤΕΜ 1400 0,99 € 1.386,00 € / /
ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 320GR ΤΕΜ 10 1,30 € 13,00 € / /
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(ΖΕΥΓ)( δυο χρωματα ,διάφορα νουμερα) ΤΕΜ 40 1,94 € 77,60 € / /
ΚΟΥΤΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 2500 0,03 € 75,00 € / /
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 10 0,74 € 7,40 € / /
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΚΟΙΝΑ ΤΕΜ 60000 0,01 € 480,00 € 10.4.1 0,0082
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΙΚΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡ.ΠΩΜΑ ΤΕΜ 15000 0,01 € 108,00 € 4.2.3 0,0072
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΧ ΝΟ 3 ΤΕΜ 50 0,20 € 10,00 € 28.2.45 0,2
ΣΠΟΓΓΟΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΣΥΡΜ ΣΦΟΥΓ.ΜΙΚΡ(διάφορα χρώματα) ΤΕΜ 450 0,12 € 54,00 € / /
ΣΠΟΓΓΟΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜ 24 0,23 € 5,52 € / /
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 65Χ65 ΚΙΛ 150 2,20 € 330,00 € / /
ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΣΑΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ ΚΙΛ 20 1,87 € 37,40 € / /
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΤΕΜ 8000 0,06 € 480,00 € / /
ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΣ 80Χ100CM ΤΕΜ 12600 0,27 € 3.402,00 € / /
ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΥΓΡΟ ΛΙΤ 350 0,48 € 168,00 € 28.2.90 0,48
ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ (διάφορα χρώματα) ΤΕΜ 300 1,47 € 441,00 € / /
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ (κουτια των 100 τεμ.) ΤΕΜ 168 16,00 € 2.688,00 € / /
ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΑΥΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ( 60cmX80cm) ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΦΗΣ ΤΕΜ 15000 0,04 € 660,00 € / /
ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΑΥΡΗ ΜΙΚΡΗ (50χ70cm) ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΦΗΣ ΤΕΜ 15000 0,03 € 480,00 € / /
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΛΙΤ 72 0,58 € 41,76 € / /
ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΙΤ 720 0,31 € 223,20 € 28.2.71
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΝΟΧ ΛΙΤ 24 7,30 € 175,20 € / /
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΛΙΤ 60 0,58 € 34,80 € / /
ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΙΑΤΩΝ ΚΙΛ 60 0,50 € 30,00 € /
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΝΟ 4  (100 ΤΕΜ/ΣΥΣΚ) ΠΑΚ 80 1,20 € 96,00 € / /
ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΙΤΡΑ 1800 0,79 € 1.422,00 € / /
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΛΟ ΜΟΝΟ ΡΟΛ 12000 0,14 € 1.656,00 € / /
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 20ΠΑΚ.Χ200ΤΕΜ. ΠΑΚ 11000 0,47 € 5.170,00 € / /
ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (συσκ.500gr) ΠΑΚ 50 0,90 € 45,00 € / /
ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΙΤΡ. 80 3,00 € 240,00 € / /
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΛΙΤΡΑ 60 1,00 € 60,00 € / /
ΚΟΚΚΟΙ (granules)ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (συσκ. 500gr) ΠΑΚ. 6 13,00 € 78,00 € / /
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 6 0,80 € 4,80 € / /
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 6 3,20 € 19,20 € / /
ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 12 4,00 € 48,00 € / /
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 6 0,90 € 5,40 € / /
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΤΕΜ 8 15,17 € 121,36 € / /

ΤΜ 5 13,97 € 69,85 € / /
ΣΥΝΟΛΟ 22.517,39 €
ΦΠΑ 24% 5.404,17 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.921,56 €

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ “ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ”
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.1 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  σύμφωνα  με  τα    
αναφερόμενα    στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο   
αντίγραφα.  

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως   
απαράδεκτη.  

1.2.3 Η ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με  το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν
την  προσφορά  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου,
παράταση  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

1.3  Στο  φάκελο  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να  αναγράφονται  ευκρινώς:

1.3.1  Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2 Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  (Αναθέτουσας  Αρχής)  που  διενεργεί  την  
προμήθεια.

1.3.3 Ο αριθμός  της διακήρυξης.

1.3.4 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   του 
διαγωνισμού.

1.3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   με την 
προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής:

1.4.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό   
σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

Α.Το  τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ΄)  κατά  τα
προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 79, νόμος 4412/2016 με την οποία επιβεβαιώνει
ο συμμετέχων ότι πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής παραγράφου (ΦΕΚ Β 3698/16-11-
2016), συμπληρωμένο όπου απαιτείται .
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Η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  εντός  τελευταίων  30
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
και στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο
κατά  τη  διάρκεια της  διαδικασίας,  όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά  του άρθρου 80  του Ν.
4412/2016, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74
του ίδιου νόμου.

Β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου και παραστατικό
εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

Γ. Να  δηλώνεται  ότι  είναι  εγγεγραμμένος,-η  στο  οικείο  Επιμελητήριο  κατά  την  ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.

1.4.2 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό  σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών,
τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :     

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της  διακήρυξης  όσο  και  τα  συνυποβαλλόμενα  prospectus  (τεχνικά  φυλλάδια  του
κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται
και υποβάλλεται ο Πίνακας Συμμόρφωσης  όπως  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Ε΄
«Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή της Προμήθειας»

β) Τα  κατατιθέμενα  εγχειρίδια  (prospectus),  τα  οποία  πρέπει  να  επαληθεύουν  τα  
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις
από  επίσημες  τοποθεσίες  του  κατασκευαστή  στο  διαδίκτυο,  η  ακριβής  ηλεκτρονική
διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα
υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής
που προϊόντος στο πλαίσιο της  πολιτικής  προώθησης  των  πωλήσεων  του  στις  αγορές
(ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του

γ) Πιστοποιητικά από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  τα  οποία  βεβαιώνουν  την  τήρηση  εκ
μέρους του  οικονομικού  φορέα  πρότυπων  εξασφάλισης  ποιότητας.  Αυτά  πρέπει  να
βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ
ISO 14001). 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία ο 
προσφέρων θα δηλώνει την χώρα καταγωγής των προσφερόμενων ειδών. Ο Προσφέρων  
εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την 
επιχειρηματική μονάδα στην θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν της επιχειρηματική μονάδα στην  
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης 
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στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση τους προς το φορέα ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο  
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της  
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίουέγινε
η αποδοχή

ε) Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια 
(prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού 
κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως. 

1.4.3 ΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί  ποινή  απορρίψεως  τοποθετούνται σε  ξεχωριστό  
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. και  περιέχει  συμπληρωμένο  τον  Πίνακα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  
Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

α) Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς.

β) Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή
της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.  

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν.  
3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :  

1.4.4 Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.5 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

1.4.6 Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  
εμπιστευτικού   χαρακτήρα   η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντα 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.

1.4.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής
και  αποσφράγισης  των προσφορών,  κατά τον έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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1.4.8 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  δεν  δύναται,  με  την  προσφορά  του  ή  με   οιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  να
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον  Διαγωνισμό.

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο  όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της  Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου.  Από τις διευκρινήσεις,  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.  

1.4.9 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή  σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

1.4.10 Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά  πρέπει να
κατατεθούν  και  δείγματα  του  υλικού, αυτά  κατατίθενται  πριν  από  τον  διαγωνισμό  στην
Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

1.4.11  Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο   και
παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη,  όμως  προϋπόθεση  ότι   αυτές  θα
περιέχονται  στην  Υπηρεσία  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας   διενέργειας  του
Διαγωνισμού.  Στις περιπτώσεις  αυτές,  όταν απαιτείται  κατάθεση  δείγματος,  επιτρέπεται  η
αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό  την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα
περιέλθει  στην  Υπηρεσία  μέχρι  τέσσερις  (4)  ημέρες από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού,  το δε  αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται  απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα  τεχνικά στοιχεία.

1.4.12 Στις  περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ή  οι  ταχυδρομικά   αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.4.13 Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την  διενέργεια του
Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια  όργανα αποσφράγισης
των προσφορών που παραλαμβάνουν τις  προσφορές,  προ της  εκπνοής της  προθεσμίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση,  προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την  προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγιστούν  και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

1.4.14 Η Επιτροπή διενέργειας και Αποσφράγισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των  προσφορών, την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.4.15 Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας 
και Αποσφράγισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

1.4.16 Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των  τιμών που 
προσφέρθηκαν.

1.5 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
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Προκειμένου  να  εξοικονομείται  χρόνος  και  να  επιταχύνονται  οι  διαδικασίες,   η
αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  ενιαία,  χωρίς  διάκριση
σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής  Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και  σε εφαρμογή της παρ. 4 του
αρ. 117 του Ν. 4412/2016 .

1.6 Επισημαίνεται ότι:

1.6.1 Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης  δεν  θα  απορρίπτονται  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αποκλίσεις   αυτές  δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από  την αρμόδια Επιτροπή.

1.6.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.6.3 Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.

 • Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον   του είτε 
ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του    συλλογικού

οργάνου. Σημειώνεται ότι,  από τις  διευκρινίσεις  που δίδονται σύμφωνα   με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία   που ζητήθηκαν.

1.6.4 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

1.6.5 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

1.6.6 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά  την  κατάθεσή  της.  Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  ή  μέρος  της   αποσυρθεί,  ο
διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 
ενέργεια.

1.6.6 Η Επιτροπή διενέργειας και Αποσφράγισης του διαγωνισμού , έχει την δυνατότητα  να ζητήσει
δείγματα για τα προσφερόμενα είδη.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  (κατασκευαστικών  ή  εμπορικών)  που  κατά
παράβαση  των  Άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

- Κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  τηρεί  τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και  εργατικής  νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με το δίκαιο της  Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει: 
3.1 Τα προϊόντα να συνοδεύονται από έγκυρες δημοσιεύσεις που να καθιστούν εμφανές ότι εν

εμφανίζουν σημαντικά μεγάλο ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου. 
3.2 Εφ’  όσον  πρόκειται  για  προϊόντα  νέας  κυκλοφορίας  για  τα  οποία  δεν  θα  υπάρχει

δυνατότητα  ανάλογων  δημοσιεύσεων  η  αποδοχή  τους  θα  εναπόκειται  στην  κρίση  της
επιτροπής. 
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3.3  Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση
στην  οποία  να  αναφέρεται  σε  ποια  (ες)  αγορά  (ες)  κράτους  μέλους  κυκλοφορεί  το
προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία
να  προκύπτει  ότι,  η  εισαγωγή  και  διάθεση  του  προϊόντος  στα  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε.
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά  με  τις  πωλήσεις  του  εν  λόγω  προϊόντος,  είτε  από  τον  ίδιο  είτε  από  τον
κατασκευαστή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους
προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
του. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν
σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  ISO  13485,  αντίγραφο  ισχύοντος
πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

3.4 Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό
που βρίσκεται  εγκαταστημένος  και  λειτουργεί  νόμιμα  στο  έδαφος  ενός  από  τα  Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους
την προβλεπόμενη σήμανση CE.

3.5 Απαραίτητη είναι η κατάθεση δειγμάτων, για τα προσφερόμενα προϊόντα,  που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί  ποτέ  από  το  Νοσοκομείο  μας. Για  τα  προσφερόμενα  είδη  που   έχουν
δοκιμαστεί  από  το  Νοσοκομείο  μας  ,  απαιτείται  μόνο  υπεύθυνη  δήλωση  που  να  το
βεβαιώνει.

3.6 Ο προμηθευτής θα δηλώνει εγγράφως επί ποινή αποκλεισμού πως αποδέχεται το γεγονός
ότι:
1. η τιμολόγηση των υλικών του μπορεί να  γίνεται είτε κατά την παράδοση των

υλικών , είτε με Δελτίο Αποστολής κατά την παράδοση και η τιμολόγηση να γίνεται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. 

2. σε  περίπτωση  σύμβασης  των  υλικών  από  άλλον  εγκεκριμμένο  διαγωνισμό,
παύει να ισχύει η παραπάνω διαδικασία,

3. αν κατά την διάρκεια  παραμονής των υλικών  στο Νοσοκομείο  οι  τιμές  στο
Παρατηρητήριο  Τιμών  μεταβληθούν  και  είναι  χαμηλότερες,  οι  τιμές  των
προσφερόμενων υλικών θα εναρμονίζονται με την τελευταία τιμή που καταχωρήθηκε
στο Παρατηρητήριο Τιμών  

Οικονομική  προσφορά  που  υπερβαίνει  την  αντίστοιχη  τιμή  όπως  αυτή  περιγράφεται  στο
Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές. 

Σημειώνουμε ότι η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνεται εντός 24ώρου,  από την
τηλεφωνική ή άλλου είδους επικοινωνία του Νοσοκομείου μας.   

4.  ΤΙΜΕΣ

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και  αριθμητικώς.

4.1.2 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 την σύγκριση των προσφορών. 

Σημειώνεται  ότι  η  ανάδειξη  του  μειοδότη θα  γίνει  ανά  είδος  για  το  σύνολο  της  ζητούμενης
ποσότητας, δηλαδή : προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα

4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις  τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς  ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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4.3 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 τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω  εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.4  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με             σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή      ,  η
προσφορά απορρίπτεται ως       απαράδεκτη.

4.5 Προσφορές  που  θα  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως   
απαράδεκτες.

4.6  Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές  θα    εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για  τον 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 .

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία  απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές  υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού ή  οικονομικού  
αντικειμένου, από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η  Σύμβαση.

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση    στον 
ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

7.2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το    «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
-  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  –  ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» .      

7.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που  
απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και     εργατικού δικαίου, σύμφωνα
με το Ν. 4412/2016 άρθρο 18.

8. 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.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που   προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 η κείμενη σχετική νομοθεσία

ΑΔΑ: ΨΡΠ54690ΩΕ-ΤΙ4



11.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  –  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΜΕΡΟΥΣ  ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από  γνωμοδότηση   της
αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται  εγγράφως προς τον
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 103 - 105 του Ν.
4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του  διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση
θεωρείται  ότι  έχει  συναφθεί,  το δε έγγραφο  (Σύμβαση) που ακολουθεί  έχει  μόνον αποδεικτικό
χαρακτήρα.

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  το  αργότερο  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε  ποσοστό
5% του συνολικού  συμβατικού  τιμήματος  του  τμήματος  που  θα  αναλάβει,  μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην   περίπτωση
παραβίασης των όρων της Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική)
παραλαβή  της  προμήθειας  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να καλύπτει όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτή
ορίζεται,  συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  προβλεπόμενων  παρατάσεων  επαυξημένος  κατά  ένα  (1)
επιπλέον μήνα. 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος,  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός  αρνηθεί  να
υπογράψει εμπρόθεσμα  τη  σύμβαση  ή  να  καταθέσει  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής   Εκτέλεσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα  οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,  κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε
η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του  Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο
συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα  έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και
γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος   να  υπογράψει  υποψηφίου,  της  οικονομικής
διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η  αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο αρ.72 του ν 4412/16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ

ΤΙΜΗΣ

Όπως στο  άρθρο 86,  παράγρ.  2,  του Ν.  4412/2016 για  την  επιλογή  της  προσφοράς με  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον 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 την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά
αποδεικνύεται η  ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

1. Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης και

έγκρισης  από  το  Γενικό  Χημείο  του  Κράτους  (Γ.Χ.Κ.).  Επιπλέον,  όλα  τα

απολυμαντικά να  διαθέτουν  άδεια  κυκλοφορίας  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

2. Να φέρουν σήμανση C.E.

3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες του προϊόντος να είναι πιστοποιημένες με τα απαραίτητα

πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  ISO 9001-2008  και  περιβαλλοντικής

διαχείρισης ISO 14001.

4. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542

της ΕΕ.

5. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης.

6. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα  τεχνικά φυλλάδιά τους, στην Ελληνική

Γλώσσα  και  να  προέρχονται  από  ακριβή  και πιστή  μετάφραση  των  αρχικών

οδηγιών στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται.   Σε αυτά

να αναφέρεται  αναλυτικά η ονομασία-περιγραφή του προϊόντος,  βασικές  ιδιότητες–

χαρακτηριστικά,  οδηγίες χρήσης,  η σύνθεση,  η συσκευασία,  η χώρα προέλευσης,  η
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κατασκευάστρια  εταιρεία,  οι  διαλύσεις-δοσολογίες  χρήσης  (ανώτερα  και  κατώτερα

όρια), η συμβατότητα. 

7. Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν  οδηγίες χρήσης στα ελληνικά του κατασκευαστικού

οίκου ή της εταιρείας διάθεσης.

8. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.)

στα  Αγγλικά  με  πιστή  μετάφραση  στα  Ελληνικά,  σύμφωνα  με  οδηγία  Ε.Ε.

1907/2006.

9. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από βιβλιογραφική αναφορά, μελέτες και πίνακες

αποτελεσματικότητας στα Ελληνικά.

10. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής

και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο. 

11. Όταν πρόκειται  για  προϊόν που χρησιμοποιείται  μετά  από αραίωση (συμπυκνωμένο

υγρό, σκόνη), να δίνεται η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε τεχνικά

φυλλάδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.

12. Όλες  οι  συσκευασίες  των  προϊόντων  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  πώμα  ή  ταινία

ασφαλείας  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία,  να  είναι  πρωτότυπα  του

εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση

για  αλλαγή  της  συσκευασίας  των  προϊόντων.  Να  φέρουν ετικέτα  με  τις

απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα.

13. Όλα τα  προϊόντα  να  διαλύονται  ή  να  αναμιγνύονται  εύκολα  με  το  νερό.  Να  είναι

εύκολα στη χρήση. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν τοξικά υπολείμματα. 

14. Να μην είναι τοξικά για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών.

15. Να μην  αναδύουν  δυσάρεστες  οσμές  και  να  μην  προκαλούν  φθορές,  οξειδώσεις  ή

διαβρώσεις, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των

κτιρίων. 

16. Για τη διευκόλυνση της χρήσης όλων των προϊόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται

στην  προσφορά  και  στη  σύμβαση,  με  ποινή  απόρριψης,  όλα  τα  δοσομετρικά

βοηθήματα  (αντλίες,  δοσίμετρα,  ψεκαστήρες  κ.λ.π.)  δωρεάν  για  την  ακριβή

δοσομέτρηση και ασφαλή χρήση των προϊόντων.

17. Ο προσφέρων υποχρεούται επί ποινή απόρριψης, να καταθέσει από (2) δύο δείγματα

όλων  των  προσφερόμενων  προϊόντων,  στην  πρωτότυπη  συσκευασία  τους,  για

δοκιμασία αποτελεσματικότητας των προϊόντων.

18. Μελέτες βιοδιασπασιμότητας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη.
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19. Προϊόν, που αναφέρει ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης,

συστατικά  κ.λ.π.  που  δεν  αναγράφονται  ή  δεν  προκύπτουν  από  τα  φυλλάδια  στην

Αγγλική  Γλώσσα  της  κατασκευάστριας  εταιρείας)  ή  που  δε  συνοδεύεται  από  τα

απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

20. Σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλων των προβληματικών προϊόντων,

ύστερα από την έγκριση των νέων προϊόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο και την

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου. 

21. Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το ίδρυμα όσον αφορά προβλήματα

λειτουργίας που οφείλονται στη χρήση των προϊόντων.

Β.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Β1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως (δαπέδων και επιφανειών) θα πρέπει:

1. Να είναι σε υγρή μορφή.

2. Να διαλύεται εύκολα στο νερό.

3. Να χρησιμοποιείται και με ζεστό και με κρύο νερό.

4. Να είναι ρυθμιζόμενου αφρού.

5. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

6. Να μην απαιτεί ξέβγαλμα.

7. Να καθαρίζει πλήρως και σε βάθος ανθεκτικές βρωμιές, οργανικούς και αποξηραμένους ρύπους,

λίπη.

8. Να μην αφήνει ίζημα και θαμπάδες, αλλά λάμψη. Να μην περιέχει συστατικά που διαβρώνουν και

καταστρέφουν τις επιφάνειες.

9. Να μην προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Να είναι κατάλληλο για πλακάκια,

πλαστικοποιημένα μάρμαρα, μωσαϊκά, μάρμαρα και πατώματα linoleum.
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10. Να  διατίθεται  ως  πυκνό/συμπυκνωμένο  διάλυμα,  ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  παρασκευής

διαφόρων ποσοτήτων και πυκνοτήτων.

11. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών.

12. Να φέρει οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά.

13. Να  μην  είναι  τοξικό  και  ερεθιστικό  για  το  αναπνευστικό,  τα  μάτια,  το  δέρμα  και  τους

βλεννογόνους. Να μην είναι επιβλαβές για τα χέρια.

14. Να μην είναι καυστικό.

15. Να είναι απαλλαγμένο από χρωστικές και αρώματα.

16. Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον.

17. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 5-20 lt.

18. Να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία.

19. Να φέρει την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

20. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.

Πίνακας Συστατικών

Να περιέχει:

1. Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες >5% , ενεργά επιφανειοδραστικά (μη ιονικά) min 5%.

2. Σαπούνι min 0,8%.

3. Διαλύτη min 4%.

4. Αποσκληρυντικός παράγοντας (ΝΤΑ).

5. PH: 7-11.

2. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
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Το καθαριστικό για σκληρούς ρύπους δαπέδων θα πρέπει:

1. Να είναι σε υγρή μορφή

2. Να διαλύεται εύκολα στο νερό

3. Να είναι χαμηλού αφρισμού.

4. Να είναι άοσμο ή να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

5. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων.

6. Να είναι χαμηλής αλκαλικότητας (χαμηλό PH).

7. Να μην είναι καυστικό π.χ. να μην περιέχει KOH.

8. Nα μην είναι τοξικό και να έχει καλή συμβατότητα με το χρήστη.

9. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση και να αφαιρεί αποτελεσματικά από τα δάπεδα σκληρούς,

επίμονους πρωτεϊνικούς και βιομηχανικούς ρύπους, βρωμιά και λίπη.

10. Να δρα ακόμα και σε κρύο νερό.

11. Να είναι βιοδιασπώμενο.

12. Να  είναι  κατάλληλο  για  χρήση  χειρωνακτική  ή  με  μηχανές  πλύσεως-στεγνώσεως

(scrubbers).

13. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 5-10 lt.

14. Να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία.

15. Να φέρει οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά.

16. Να φέρει την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

17. Να φέρει σήμανση CE.

18. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.

3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το απορυπαντικό πατώματος -για επαγγελματική μηχανή καθαρισμού- θα πρέπει:
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1. Να είναι ασφαλές για όλες τις επιφάνειες.

2. Να διασπά τις επίμονες βρωμιές σε πλακάκια, γρανίτη και να μην απαιτεί ξέβγαλμα

3. Να περιέχει μεταξύ άλλων λιγότερο από 5% ανιονικά και μη ανιονικά τασιενεργά.

4. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία έως 10 lt

4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η υγρή παρκετίνη θα πρέπει:

1. Να  είναι  αυτογυάλιστη,  μεταλλική,  αντιολισθητική  για  δάπεδα  και  για  δάπεδα  που

απολυμαίνονται (linoleum).

5. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

6. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (πλακάκια, είδη υγιεινής,

διάφορες συσκευές κ.λ.π.)

Το υγρό καθαρισμού αλάτων θα πρέπει:

1. Να  απομακρύνει  άλατα  ασβεστίου,  πουρί,  θαμπάδες,  κατάλοιπα  σαπουνιού  και  λιπών  από

πατώματα,  τοίχους,  από αντικείμενα και  εξαρτήματα από χρώμιο σε χώρους υγιεινής όπως

τουαλέτες,  μπάνια,  ντουζιέρες,  πορσελάνες  ειδών  υγιεινής  και  παρόμοιες  εγκαταστάσεις.

Επίσης να είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των οξεάντοχων επιφανειών, π.χ. κουζίνες.

2. Να είναι αποτελεσματικό χωρίς τρίψιμο

3. Ισχυρό και στιγμιαίο καθαριστικό αποτέλεσμα.

4. Να μην φθείρει τις επιφάνειες.

5. Να μην περιέχει υδροχλωρικό οξύ.

6. Να είναι σε μορφή gel, κρέμας ή υγρού με ευχάριστο άρωμα.
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7. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία έως 5 lt.

8. Να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία.

9. Να  είναι  όσο  το  δυνατόν  μη  τοξικό  και  όσο  το  δυνατόν  λιγότερο  ερεθιστικό  (  για  το

αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους).

10. Να φέρει την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

11. Να φέρει οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά

12. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.

7. ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)

Η σκόνη καθαρισμού επιφανειών σε τουαλέτες και μπάνια θα πρέπει:

1. Να περιέχει ανονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

5%-15%, σύμφωνα με τις συστάσεις της 89/542/EEC.

2. Να περιέχει φωσφορικές ενώσεις <5% και αποσκληρυντικό παράγοντα (NTA).

8. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

 Το υγρό καθαριστικό τζαμιών θα πρέπει:

1. Να είναι σε υγρή μορφή.

2. Να είναι έτοιμο προς χρήση.

3. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του αμμωνία.

4. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

5. Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον.

6. Να έχει ειδική σύνθεση ώστε να στεγνώνει γρήγορα και να μην αφήνει θάμπωμα και ίχνη μετά

το σκούπισμα και το στέγνωμα.
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7. Να  είναι  όσο  το  δυνατόν  μη  τοξικό  και  όσο  το  δυνατόν  λιγότερο  ερεθιστικό  (για  το

αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους).

8. Να φέρει οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας στα ελληνικά.

9. Να φέρει σήμανση CE και να τηρεί τις οδηγίες 91/155 και 89/542 Ε.Ε.

10. Να φέρει την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

11. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.

12. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 750 ml - 1000 ml.

13. Να φέρει ειδικό πώμα ψεκασμού για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία.

Πίνακας Συστατικών

Να περιέχει:

(1) Ενεργά επιφανειοδραστικά συστατικά 0,3-0,5%.

(2) Οργανικό και πρωτεϊνικό διαλύτη min 6% (εκ του οποίου 3% τουλάχιστον αλκοόλη).

9. ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών θα πρέπει:

1. Να είναι υγρό άχρωμο, άοσμο και ελάχιστα διαλυτό στο νερό.

2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες.

3. Να παρέχει προστασία και επιφάνεια που γυαλίζει.

4. Να αφαιρεί ίχνη από δάκτυλα και σκόνη.

5. Να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία.
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10. BENZINH KAΘΑΡΗ 300-320 gr

Β2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1.  ΟΙΚΙΑΚΗ  ΧΛΩΡΙΝΗ  ΤΥΠΟΥ  KLINEX (ΔΙΑΛΥΜΑ  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ

ΝΑΤΡΙΟΥ 4,5-5%)

 

Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου θα πρέπει:

(1) Να είναι σε υγρή μορφή. 

(2) Να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

(3) Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών.

(4) Να φέρει οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά.

(5) Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία 2lt έως 10lt.

(6) Να συνοδεύεται από δοσομετρητές για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία.

(7) Να αναγράφονται  τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει  να λαμβάνονται  σε περίπτωση

έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν.

(8) Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική

δράση του προϊόντος και έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

(9) Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.

Πίνακας Συστατικών

 Να περιέχει:

1. <5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο, ενεργό υποχλωριώδες  Na κατ' ελάχιστον

4,5 %
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2. Καυστικό Na min 0,3%-0,5%

3. PH:13

4. Τριπολυφωσφορικό Na min 10%

2. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ NaDCC, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΗ

Οι ταμπλέτες (δισκία) NaDCC για απολύμανση θα πρέπει:

1. Να είναι σε στερεά μορφή και να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο

(NaDCC)

2. Αναβράζοντα δισκία των 2,5 gr

3. To διάλυμα να εξασφαλίζει υψηλού βαθμού απολύμανση. Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα,

δηλαδή  να  είναι  δραστικό  κατά  των  μικροβίων  (Gram θετικά  και  Gram αρνητικά),  των

μυκητών, των μυκοβακτηριδίων (και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης), των σπόρων και

των ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA).

4. Να  είναι  όσο  το  δυνατόν  μη  τοξικό  και  όσο  το  δυνατόν  λιγότερο  ερεθιστικό  (για  το

αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους).

5. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού χλωρίου (παρατεταμένη δράση).

6. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (να μην εξατμίζεται).

7. Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία των 50-100 δισκίων.

8. Να αναφέρεται η δοσολογία-αραίωση και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης.

9. Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglass και μάρμαρα.

10. Να είναι άχρωμο, άοσμο, μη πτητικό.

11. Να ενδείκνυται ειδικά για κλειστούς χώρους.

12. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά.

13. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης

14. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.

15. Να συνοδεύεται από μελέτες και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με

στοιχεία  και  μελέτες.  Πιστοποιητικό  από  έγκυρο  Οργανισμό  που  να  βεβαιώνει  ότι  οι
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προτεινόμενες  πυκνότητες  είναι  αποτελεσματικές  στον  προτεινόμενο  χρόνο  και  για

συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη.

16. Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική

δράση του προϊόντος και έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

3. ΚΟΚΚΟΙ NaDCC, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΗ

Οι Kόκκοι NaDCC για απολύμανση θα πρέπει:

1. Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο  (NaDCC).

2. To διάλυμα να εξασφαλίζει υψηλού βαθμού απολύμανση. Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα,

δηλαδή  να  είναι  δραστικό  κατά  των  μικροβίων  (Gram θετικά  και  Gram αρνητικά),  των

μυκητών, των μυκοβακτηριδίων (και του  μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης), των σπόρων και

των ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA).

3. Να  είναι  όσο  το  δυνατόν  μη  τοξικό  και  όσο  το  δυνατόν  λιγότερο  ερεθιστικό  (για  το

αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους).

4. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού χλωρίου (παρατεταμένη δράση).

5. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (να μην εξατμίζεται).

6. Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία έως 500 gr.

7. Χρήση για απορρόφηση και απολύμανση κηλίδων σωματικών υγρών.

8. Να αναφέρεται η δοσολογία-αραίωση και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης.

9. Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglass και μάρμαρα.

10. Να είναι άχρωμο, άοσμο, μη πτητικό.

11. Να ενδείκνυται ειδικά για κλειστούς χώρους.

12. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά.

13. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης

14. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά.
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15. Να συνοδεύεται από μελέτες και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με

στοιχεία  και  μελέτες.  Πιστοποιητικό  από  έγκυρο  Οργανισμό  που  να  βεβαιώνει  ότι  οι

προτεινόμενες  πυκνότητες  είναι  αποτελεσματικές  στον  προτεινόμενο  χρόνο  και  για

συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη.

16. Να φέρει  την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)  για την

απολυμαντική  δράση  του  προϊόντος  και  έγκριση  από  το  Γενικό  Χημείο  του

Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

Τα  προσφερμένα  είδη  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Α  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις
Τεχνικές  προδιαγραφές  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας
Διακήρυξης.

Ο Προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια
είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη.

Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα με  το άρθρο 54  του Ν
4412/16.

Οι  εταιρείες  στις  οποίες  θα  κατακυρωθούν  τα  είδη  της  Δ/ξης  υποχρεούνται,  εφ΄όσον
ζητηθεί  από  τους  Αγοραστές,  να  προσκομίσουν  για  κάθε  οριστική  παράδοση  Δελτία
Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει οι φάσεις βιομηχανοποίησης στα
δηλωθέντα με την προσφορά τους εργοστάσια, προκειμένου στην συνέχεια οι Αγοραστές
να προβούν στην πληρωμή τους.

Πριν  και  μετά  τη  σύναψη της  σύμβασης,  κατ’  αρχήν,  δεν  επιτρέπεται  η  αλλαγή της
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση.  Κατ’  εξαίρεση,  πριν  τη  σύναψη  της  σύμβασης  μπορεί  να  εγκριθεί  η
ανωτέρω  αλλαγή  μόνο  λόγω  ανωτέρας  βίας  ή  διακοπής  λειτουργίας  του  δηλωθέντος
εργοστασίου  για  οποιονδήποτε  λόγο  ενώ,  μετά  την  σύναψη της  σύμβασης,  μπορεί  να
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε
περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________
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(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ…………..
ΕΥΡΩ

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………
Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με
αριθμό...................  που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της  ………….  με  αντικείμενο  «…………….»  και
συγκεκριμένα  για  την  προμήθεια………………..  συνολικής  αξίας  ………........,  σύμφωνα  με  την
αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
GMDN

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Π.Τ.

ΤΙΜΗ
Π.Τ.
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Σ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

**Να είναι σε μορφή excel το ηλεκτρονικό αρχείο της προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΦΜ: 999336270  -  Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .........................

                                                  Αριθμός Σύμβασης: ……./
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

&

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ …………………………………………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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                           Ποσόν ………………………………………συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ……….

Στην Αθήνα, σήμερα την ………………………………………………………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το  Γ.Ν.Α.  «Ο  Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο  Αθηνών-Πολυκλινική», Υποκατάστημα  1:
Οφθαλμιατρείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 26, ΤΚ 10672,
με ΑΦΜ: 999336270, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθήνας, που εκπροσωπείται νόμιμα, για την
υπογραφή της παρούσας, από κ. Βαμβουρέλη Ηρόδοτο  , Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο
Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο  Αθηνών-Πολυκλινική»  «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση
ως «το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………….. που εδρεύει  στ…. ……………………...,
στην οδό ……….………………………, ΤΚ ………, με αριθμό φορολογικού μητρώου …………..………..,
υπαγόμενη  στη  ΔΟΥ……………..………………  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ.
…………………………………….,  ως  ………………………………….…  της  εταιρείας  σύμφωνα  με  το
καταστατικό  της   και  η  οποία  στο  εξής  θα  αναφέρεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ως  «ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ……………………………………Διακήρυξη,  για την προμήθεια .................»
για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Νοσοκομείου  ,  που  αναρτήθηκε  στη  Διαύγεια  με  ΑΔΑ:
………………………………….,  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ:………………………………………..  και  στην
Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στις…………………………….

2)  Την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.  ……………………..  προσφορά  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  που  υποβλήθηκε  στο
πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

3)  Την  υπ.  αριθ…………………………………………….  (ΑΔΑ:  ………………………………..)  Απόφαση  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  προμήθεια
«........................» από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

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
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επικοινωνίας του Θεματοφύλακα με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε
το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από τον ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον ΑΝΑΔΟΧΟΥ σχετικά με την υλοποίηση της
παραγγελίας

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.

Προμήθεια: Υλικά Ενδοφακών, όπως εξειδικεύονται  στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  (ΕΠΠ):  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  που
ορίζεται  από  τον  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  με  βασικές  αρμοδιότητες  την  επίβλεψη  για  την  καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή αυτής (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:  την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.  ……………………………  προσφορά  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  προς  τον
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη
για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά
σειρά ισχύος : α) Σύμβαση, β) Διακήρυξη, γ) Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ παραλαμβάνει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και αναλαμβάνει να
παραλαμβάνει στις αποθήκες του επιμελώς και με την υποχρέωση να τα αποδώσει εφόσον
του  ζητηθούν  «........................» προκειμένου να αντιμετωπιστούν  επείγοντα περιστατικά
του Οφθαλμιατρείου Αθηνών. Αμοιβή απαιτείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, μόνο μετά την χρήση
των υλικών και ύστερα από την παραλαβή του σχετικού παραστατικού αγοράς. Η προμήθεια
των ειδών, θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ………………………………….
προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης,
και την υπ’ αριθμ. ………………………………………….. απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ως ακολούθως: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙ-
ΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
GMDN

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ &
ΚΩΔΙΚΟΣ

Π.Τ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο  χρόνος  διάρκειας  της  Σύμβασης  ορίζεται  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  φυσικού  ή  οικονομικού
αντικειμένου, από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

Στο χρόνο αυτό εάν προκύψει σύμβαση , από αντίστοιχο διαγωνισμό που διενεργεί η Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας ή το οριζόμενο από τα εγκεκριμένα ΠΠΥΥ 2014 και 2015 για τα εν λόγω
είδη, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Σημειώνουμε ότι  η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνεται εντός 24ώρου, από την

παραγγελία  του Νοσοκομείου μας.   

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική παραλαβή του είδους θα γίνεται  από την Αποθήκη του Χειρουργείου ενώ η
ποιοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου. Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει το υλικό του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού οι  οποίες  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  σύμβασης  και  την
υπ΄αριθμ. πρωτ. …………………………… προσφορά του. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αντικαθιστά δωρεάν και άμεσα τα είδη που απορρίπτονται κατά το
στάδιο της παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η αμοιβή θα καταβληθεί από τον ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την χρήση του υλικού ο
οποίος θα τιμολογεί σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές, η δε χρέωση του υλικού θα γίνεται ανά
ασθενή, σύμφωνα με την Βεβαίωση Τοποθέτησης που εκδίδει η αρμόδια Κλινική.

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  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 προσφοράς του. Στο
τίμημα περιλαμβάνονται  όλες οι  ενδεχόμενες  αμοιβές τρίτων καθώς και  οι  δαπάνες του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  χωρίς  καμία  περαιτέρω  επιβάρυνση  του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  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 ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην  αμοιβή  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,   χωρίς  ΦΠΑ,  περιλαμβάνονται  οι   υπέρ  τρίτων  νόμιμες
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Αν κατά  την  διάρκεια  της  προμήθειας  των  υλικών του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ στις  αποθήκες  του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μεταβληθούν οι αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών και είναι
χαμηλότερες  από  τις  προσφερόμενες  τιμές  μονάδος,  τότε  αυτές  οφείλουν  να
εναρμονίζονται με την τελευταία τιμή που καταχωρήθηκε στο Παρατηρητήριο Τιμών , εάν
τα προσφερόμενα είδη έχουν αντιστοιχιστεί στους ανάλογους κωδικούς παρατηρητηρίου. 

Το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων.

Κατά  την  πληρωμή  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ισχύουν  και  εφαρμόζονται  όσα  ορίζονται  στο  Ν.
4152/20113 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά  με  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

2.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται,  εφόσον  του  ζητηθεί,  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές
συνεδριάσεις  που  αφορούν  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  (τακτικές  και  έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
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των υποχρεώσεων της σύμβασης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο
οποίος  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  εργάσιμες  μέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή
παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με  το  συμφέρον  του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6. Απαγορεύεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

7.  Σε  περίπτωση  υπογραφής  σύμβασης  από  τον  αντίστοιχο  διαγωνισμό που  διενεργεί  η
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τότε  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει  να αποσύρει  αζημίως άμεσα τα
όποια  υλικά  τυχόν,  υπάρχουν  στις  αποθήκες  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  και  παύει  να  ισχύει  η
παρούσα σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα
αναλάβει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  και  την  εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  Επίσης  θα
αναλάβει  την  υποχρέωση να  μην  γνωστοποιήσει  μέρος  ή  το  σύνολο  των  εργασιών  που
αφορούν  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  έγκριση  του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ειδικότερα:

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται  άμεσα  με  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  και  διασφαλίζει  ότι  οι
υπάλληλοι  αυτοί  είναι  σε  πλήρη  γνώση  και  συμφωνούν  με  τις  υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και
στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθ’ οιονδήποτε τρόπο,  στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας  σύμβασης,  οι  οποίες  είναι  εμπιστευτικές  για σκοπούς  διαφορετικούς  από  την
εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
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Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίζει  τη  διαφύλαξη  όλων  των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  αποκλειόμενης  της  διαφυγής,  διαρροής  ή
μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ενημερώνει
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον
ΑΝΑΔΟΧΟ,  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί  το  δικαίωμα να κάνει  χρήση των διατάξεων «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και
έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης
και να προβεί  στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  κηρύσσοντας τον
έκπτωτο.

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 ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός  που  εμπίπτει  στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και
επικαλεσθεί  προς  το  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι
(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου
της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως
παραιτείται  αυτής.  Στην  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 ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πέραν της αμοιβής για το τμήμα
της  σύμβασης,  που έχει  εκτελέσει  μέχρι  του  χρόνου της  καταγγελίας,  δεν  δικαιούται  να
λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών  προϊόντων  που
αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
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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. 

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί,  όταν  συμφωνήσουν  γι’  αυτό  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.

Οποιαδήποτε  όμως,  τροποποίηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  δύναται  να  γίνει  μόνο

εγγράφως και  θα υπογράφεται  και  από τους δύο συμβαλλομένους,  μετά από γνωμοδότηση του

αρμοδίου  οργάνου  του  νοσοκομείου,  αποκλειόμενης  ρητά  οποιασδήποτε  τροποποίησης  με

προφορική συμφωνία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 105 του ν 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  όταν  εκπληρωθούν  όλες  οι  συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου,  η  υπ΄αριθμ.  πρωτ.  ………………………. Διακήρυξη  του
σχετικού διαγωνισμού και  η υπ΄αριθμ. πρωτ.  ……………………………….κατατεθείσα προσφορά
του Αναδόχου, αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε
περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

γ) Η προκήρυξη

δ) 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 υπ’ όψη για την
ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα
σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. …………………………….
……………..…………..,  κάτοικος:  …..………………………….,  ΤΚ:  ………………, τηλ:  ………………………………,
fax: ………………………………, e-mail: …………………………………………………………………..

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή - Ανάδοχο θα γίνεται
ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτής, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 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 της Αθήνας, 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.

Σε επιβεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια
αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των
οποίων ένα (1) έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και τρία (3) το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ » 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου 26 – Αθήνα – 106 72
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ 
- Τηλέφωνο: 213 2052 834 – Φαξ: 213 2052 819
- Ηλ. ταχυδρομείο: gr.prom@ophthalmiatreio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
http://www.ophthalmiatreio.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV

30199700-7»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
ΑΡ.ΔΙΑΚ: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  ̓
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

α) [……]
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εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή [   ]
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των πληροφοριών  που προβλέπονται  στην  παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

5. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

6. δωροδοκίαx,xi·

7. απάτηxii·

8. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

9. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

10. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 

[] Ναι [] Όχι

[….................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 
1.000.000,00€)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

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

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxxxviii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

[] Ναι [] Όχι
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δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα 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, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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;
Εάν 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, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

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;
Εάν 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, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων        

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxl, αναφέρετε για το 
καθένα:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxli, 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 δωρεάνxlii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι  ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή ως κύριο  σκοπό την κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη ατόμων με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
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ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
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xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxivΟι αναθέτουσες αρχές  μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxvΟι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxviΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xxxviiΌσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xxxviiiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xxxixΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xliΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xliiΥπό  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.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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