
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52100 Καστοριά

Διακήρυξη 2119/2019
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και

συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2) για τις ανάγκες του Γ.
Ν. Καστοριάς, από το ΠΠΔΕ 2018

ΑΔΑ: 68Δ94690ΒΥ-Φ11





Περιεχόμενα

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2119/2019................................................................................................................................................. 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 
50421000-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΔΕ 2018........................................................................1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.............................................................................................................................................................. 2

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ....................................................................................................4

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ............................................................................................................................................4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ...............................................................................................................................4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.......................................................................4
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..............................................................................................................................................................5
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ..........................................................................................5
1.6 ΔΉΜΟΣΙΟΤΉΤΑ..................................................................................................................................................................5
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΉΣ.................................................................................................................5

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................................................................................... 7

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ.......................................................................................................................................................7
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης...........................................................................................................................................7
2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων............................................................................................................................................7
2.1.3 Γλώσσα.....................................................................................................................................................................7
2.1.4 Εγγυήσεις.................................................................................................................................................................7

2.2 ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ.......................................................................................................8
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής..............................................................................................................................................8
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού..................................................................................................................................................8

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ...............................................................................................................................................................10
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.................................................................................10
2.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης....................................................11
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.................................................................................................................11
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών................................................................................11
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα...............................................................................................................................................11

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΉΣ........................................................................................................................................................13
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης................................................................................................................................................13

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ............................................................................................................................13
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών......................................................................................................................13
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών...........................................................................................................14
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»........................................................................................14
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικών προσφορών............14
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 14
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών.............................................................................................................................15
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών...............................................................................................................................15

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................................16

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.............................................................................................................16
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.........16
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης............................................................................................................................17
3.4 Ενστάσεις..................................................................................................................................................................17
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας............................................................................................................................................17

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................................. 18

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης.........................................................................................................................................18
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία.........................................................................................................18
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης..................................................................................................................................18
4.4 Υπεργολαβία.............................................................................................................................................................18
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της........................................................................................................18
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης............................................................................................................18

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................. 20

Σελίδα 2

ΑΔΑ: 68Δ94690ΒΥ-Φ11





5.1 Τρόπος πληρωμής.....................................................................................................................................................20
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις..................................................................................................20
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων................................................................20

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ......................................................................................................................................... 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-....................22

ΤΜΉΜΑ 1..........................................................................................................................................................................22
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ......22

ΤΜΉΜΑ 2..........................................................................................................................................................................25
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.............................................................................25

ΤΜΉΜΑ 3..........................................................................................................................................................................29
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥ HEINEN LOWENSTEIN..........................................................................................................................................29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ..............................................................................................30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...................................................................31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).................................................................32

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 68Δ94690ΒΥ-Φ11





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΉΣ
Πόλη ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 52100
Τηλέφωνο 24673-50626,50621,50612
Φαξ 24673-50657
Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@kastoriahospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Τολιάδου Μ.
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kastoriahospital.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 3η ΥΠΕ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

 στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diaggiia.gog.gr)
 στο ΚΉΜΔΉΣ (http://wwwwww.iproμurimintt.gog.gr)
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου (wwwwww.kastoriahospital.gr)

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών στην προαναφερθείσα διεύθυνση και
τηλέφωνο.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. 
Ή  δαπάνη  για  τις  εν  λόγω  συμβάσεις  βαρύνουν  τον  Κ.Α.Ε:  0887,  σχετικές  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  του
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους ΠΠΔΕ 2018,  σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 50421000-2.

Ή παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ  1:  «επισκευή  &  συντήρηση  ιατρικού  εξοπλισμού  επτά  (7)  μηχανημάτων  αιμοκάθαρσης  Fresenius»,
εκτιμώμενης αξίας 25.623,36€ με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «επισκευή & συντήρηση μονάδας επεξεργασίας νερού Τεχνητού Νεφρού», εκτιμώμενης αξίας 6.940,42€
με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3: «επισκευή & συντήρηση δύο (2) αναισθησιολογικών μηχανημάτων HEINEN LOWENSTEIN mod. Leon Plus»,
εκτιμώμενης αξίας 6.829,92€ με ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών-τμημάτων ή για μέρος αυτών,
αλλά για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας ανά τμήμα (1, 2 &3). 
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά τμήμα υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ή συνολική  εκτιμώμενη αξία της  σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των  39.393,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.769,11€ ΦΠΑ: 7.624,59€).
Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος (12 μήνες).
Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  Ι  της
παρούσας διακήρυξης. 
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Ή σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο  της  πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Ή  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4472/2017  (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/19.05.2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016,  μέτρα  εφαρμογής  των  δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων,  μέτρα  κοινωνικής  στήριξης  και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021και λοιπές διατάξεις)

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις» και  ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και

13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση  ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 Την υπ’ αριθμ. 10/22-10-2013 (θέμα 1ο) απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,  που συνέταξε αρμόδια επιτροπή,
περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού

 Την  υπ'  αριθμ.  33/26-2-2019  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης  της  διενέργειας  του  παρόντος
διαγωνισμού

 Την αριθμ. 2116/15-3-2019 (ΑΔΑ:6ΡΘΡ4690ΒΥ-3Λ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης (νομική
δέσμευση).

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Ή ημερομηνία έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη.
Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Ή ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η  29/03/2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00π.μ. στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.
 
1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΉΜΔΉΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,  που
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έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Ή τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα διακήρυξη 2119/2019 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ I - ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
3. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ II - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ III - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ
5. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ IV - ΤΥΠΟΠΟΙΉΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΉΣ ΔΉΛΏΣΉΣ [ΤΕΥΔ]

2.1.2  Παροχή Διευκρινίσεων
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται,  το  αργότερο  έξι  (6)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας.
Ή  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων  πληροφοριών  για  την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν
έχουν  παρασχεθεί  το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  προθεσμία  που ορίζεται  για  την  παραλαβή των
προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.3  Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε
δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε
από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostli” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Ή επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα  αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με  το ν.  1497/1984 (Α΄188).  Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται  από
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν  να
υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα  γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.4  Εγγυήσεις
Ή  εγγυητική  επιστολή  της  παραγράφου  4.1.  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ή  χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄  και  γ΄  της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.  4364/ 2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
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Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι  εγγυητικές  επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή  περισσότερους εκδότες  της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ)
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει στο Παράρτημα III της παρούσης διακήρυξης.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων ή  των κρατών-μελών της  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), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
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

Σελίδα 8

ΑΔΑ: 68Δ94690ΒΥ-Φ11





παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215).
Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί -
ου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμι-
μους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 
ή /και
γ)  η  αναθέτουσα αρχή  γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα μέσα ότι  έχουν  επιβληθεί  σε  βάρος  του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για  παραβάσεις  της  εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα με  την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και
ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2.2.2.3
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία  σύναψης της παρούσας σύμβασης,  προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή  από το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.  4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν 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,  έχει  αποκρύψει  τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας, 
(η)  εάν επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας  αρχής,  να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2.2.2.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης,  όταν αποδεικνύεται ότι  βρίσκεται,  λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρ-
κούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτε-
ρες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οι-
κονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθε -
σης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζε-
ται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.7. Ή  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικός  φορέας,  στον  οποίο έχει  επιβληθεί,  με  την κοινή  υπουργική  απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.2.9. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  προσφέρων οικονομικός
φορέας που δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.3, 2.2.4, της παρούσας.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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2.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με ισχύοντα
διεθνή  ή/και  ευρωπαϊκά  ή/  και  εθνικά  πρότυπα  (ISO,  ΕΝ,ΕΛΟΤ  κ.λ.π.),  να  πληρούν  όλες  τις  απαιτήσεις  που
προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους  διαπιστευμένους οργανισμούς:

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο για τη διαχείριση ποιότητας
 Πιστοποιητικό ISO 13485/03 για τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3 και 2.2.4 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
Το  ΤΕΥΔ καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του  Παραρτήματος  Α  της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΉΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:  ΏΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΉ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΉΣΥ (wwwwww.iaadhsy.gr) και (wwwwww.hsppa.gr ).
Σε όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά  πρόσωπα είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. 
Ώς  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον
καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Τα δικαιολογητικά που δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά τη συμμετοχή, προσκομίζονται μόνο στο στάδιο της κατακύρωσης,
μαζί  με  τα  επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά  και  μόνο  από  τον  οικονομικό  φορέα  που  θα  κριθεί  ως  προσωρινός
ανάδοχος.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής.  Ή  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν .

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1 ,
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β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας,(ήτοι: φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο)
και  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην
περίπτωση  που  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Ή.,
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Ή μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.2.1  και  2.2.2.2  το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2.και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.2.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του άρθρου 2.2.2.2γ  της παρούσας,  πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3.  (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
κράτους εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος μέλος της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες
οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους
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οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές  διατάξεις  ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται  με  τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Ή πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  αντίγραφα εγγράφων που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή
άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά   είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
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απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου
Καστοριάς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.
2.4.2.2.Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
β) έναν (υπο)φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
(γ) έναν (υπο)φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ο  προσφέροντας  σημαίνει  με  σχετική  δήλωση τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
 Tο  τυποποιημένο έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως προβλέπεται  στην παρ.  4  του άρθρου 79 του ν.

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1 της παρούσας διακήρυξης.  Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το
σχετικό  πρότυπο ΤΕΥΔ το  οποίο έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή αρχείου  doμ στην ιστοσελίδα  του
νοσοκομείου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικών προσφορών
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο
και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το
δεύτερο  απλό  φωτοαντίγραφο.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να
περιλαμβάνει:
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη συμφωνία, τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους

λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospiμtus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε
να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

2.  Έγγραφη  δήλωση  του  συμμετέχοντα,  με  την  οποία  θα  δηλώνει:  α)  ότι  η  προσφορά  του  πληροί  πλήρως  τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον
εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

3. Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 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.

2.4.5 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών

Στον φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς τοποθετείται  απαραίτητα  σε  δύο  αντίγραφα (εκ  των  οποίων  το  ένα
πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή
απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 
Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα II της διακήρυξης: 
Ή τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
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Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α  επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται κάθε υπηρεσία.
Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΏ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξης.
Ο  κωδικός  παρατηρητηρίου  τιμών  της  ΕΠΥ  είναι  υποχρεωτικό  να  αναγράφεται  στην  οικονομική  προσφορά.  Σε
περίπτωση  που  κάποια  υπηρεσία  δεν  παρακολουθείται  από  το  ΠΑΡΑΤΉΡΉΤΉΡΙΟ  ΤΙΜΏΝ  αυτό  θα  δηλώνεται  σε
υπεύθυνη δήλωση.

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η
συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενα  φακέλου  δικαιολογητικά  συμμετοχής),  2.4.4  (Περιεχόμενα  φακέλου  τεχνικής  προσφοράς-  τρόπος
σύνταξης και υποβολής τεχνικών προσφορών ), 2.4.5. (Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς -τρόπος σύνταξης
και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.6.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε)  η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές (ο περιορισμός
αυτός ισχύει,  υπό τους όρους της περίπτωσης 2.2.3.4 περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν.  4412/2016 και στην
περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων), 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Ή αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία
των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21. Ή αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος
της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων
της σύμβασης.
γ)  Ή  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών και  των  οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117, παρ.4). Για όσες
προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α’  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον η επιτροπή κρίνει πως μπορεί να γίνει η αποσφράγιση
και των οικονομικών προσφορών σε μία δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συντάξει ένα ενιαίο πρακτικό στο οποίο θα
συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται αποτελέσματα όλων των σταδίων ως άνω.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Ή  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και  παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις  ισότιμες  προσφορές .   Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 90 ν. 4412/2016. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 ν. 4412/2016.
Με  την  αποσφράγιση  των  ως  άνω  φακέλων,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  παρόν  άρθρο,  κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά  προσωρινού
αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον  προσφέροντα,  στον  οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (“προσωρινό ανάδοχο”), να υποβάλλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2
Αποδεικτικά μέσα της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Ή αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή 
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iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι
προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.2  (λόγοι  αποκλεισμού),  2.2.3  και  2.2.4  (κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 2.2.3 -2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Ή  διαδικασία  ελέγχου των  παραπάνω δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη πρακτικού  την  Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 3.4 της παρούσας
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.4.2., έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Ή αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία
που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Ή ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΉΜΔΉΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των
προσφορών.
Ή ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο
221,  εντός  προθεσμίας  10  ημερών,  από  την  κοινοποίηση  της  ένστασης,  Στην  περίπτωση  της  ένστασης  κατά  της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον όργανο. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα προκύψει είναι μικρότερη ή
ίση των 2.500,00€ εκτός ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην  παράγραφο  2.1.4  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης.  To
περιεχόμενο της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ  III  της Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5,  η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Ή  εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  σε  περίπτωση παράβασης  των όρων της σύμβασης,  όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. 
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα,
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος  ανάδοχος χρησιμοποιεί  εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας..  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των  τμημάτων  της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 .

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ (€),  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Ή προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του
Νοσοκομείου και του ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής,
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου από τον
ανάδοχο.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  διατάξεων  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  νόμιμων  κρατήσεων  ή/και  φόρου
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της διακήρυξης καθώς και της
σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες δια -
τάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσε -
ων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μι -
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η ολικής κατάπτωση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις βάρος του ποινικές  ρήτρες,  με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλε-
ται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβα -
ση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγω νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Διάρ-
κεια σύμβασης), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετι-
κής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου συλλογικού οργάνου.
Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Διάρκεια σύμβασης
Ή διάρκεια της Σύμβασης είναι ετήσια.
Ή συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής  μέχρι  το  50% αυτής  ύστερα από  σχετικό  αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν  λήξει  η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η
παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Ο Διοικητής 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης- 

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΤΑ  (7)  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  ΤΟΥ  Γ.Ν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ή  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  αφορά  στο  αντικείμενο  και  στις  υποχρεώσεις  του  μειοδότη  –  συντηρητή
μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Καστοριάς, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης συντήρηση και εν γένει Τεχνική Υποστήριξη των Ιατρικών Μηχανημάτων,
που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

  Ή Τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

Α. Την προληπτική συντήρηση όλων των μηχανημάτων, ανά έτος, 

Β. Την επισκευή, λόγω βλάβης, όλων των μηχανημάτων 

Γ. Την παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών.

Δ. Κάθε άλλη εργασία μη ρητά κατονομαζόμενη, όμως αναγκαία και απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία
των μηχανημάτων

2. Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης,  θα συμπεριλαμβάνεται το
κόστος  των  ανταλλακτικών.  Τα  ανταλλακτικά  ή  εξαρτήματα  που  θα  απαιτούνται  κατά  τις  εργασίες
προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην τιμή της παρούσης σύμβασης.

3. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τις υποχρεώσεις του συντηρητή μεμονωμένα μηχανήματα
που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, λόγω καταστροφής, αχρήστευσης ή αντικατάστασής τους.

4. Το Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον συντηρητή, να του αναθέσει την συντήρηση και άλλων
ομοειδών  μηχανημάτων,  πέραν  των  αναφερομένων  στον  ανωτέρω  πίνακα,  με  τους  ίδιους  όρους  της
προσφοράς.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1 «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο
αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό κανονικές
συνθήκες λειτουργίας.
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2 «Επανορθωτική συντήρηση»  είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ» για την
επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ είτε κατά τη
διάρκεια  των επισκέψεων της  προληπτικής  συντήρησης,  είτε  κατά  τα  μεσολαβούντα  διαστήματα μεταξύ  των
επισκέψεων αυτών.

3 «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και
Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους.

4 «Ανωτέρα βία»  σημαίνει  και  θα περιλαμβάνει  οποιοδήποτε  συμβάν ή γεγονός  πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό
λογικώς  να  εκτελέσει  τις  υποχρεώσεις  του.  Τέτοια  συμβάντα  συμπεριλαμβάνουν  αλλά  δεν  περιορίζονται  σε:
Θεομηνίες,  επιδημίες,  Κυβερνητικές  διατάξεις,  απαγορεύσεις  φορτώσεων,  ή  μη  χορήγηση  των  απαιτούμενων
αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς
και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά προφυλάσσοντάς το από οποιαδήποτε ζημιά.

2.  Να  γνωστοποιεί  στον  ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ  οποιαδήποτε  περίπτωση  βλάβης  ή  μη  ικανοποιητικής  λειτουργίας  των
μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ.

3. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ για την παροχή των υπηρεσιών στους χώρους των
μηχανημάτων,  καθώς  και  να  παρέχει  κάθε  αναγκαία  διευκόλυνση  για  την  εκτέλεση  της  προληπτικής  και
επανορθωτικής συντήρησης.

4. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία.

5.  Να  καταγράφει  όλες  τις  εμπειρίες  του  σχετικά  με  την  ομαλή  λειτουργία  του  μηχανήματος  σε  αρχείο.  Οι
παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως και την παροχή
υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

6. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή μέρος αυτών για
οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Συντηρητή για την ενέργειά του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί μία (1) προληπτική συντήρηση κατά την διάρκεια του συμβατικού
έτους.  Ή  επίσκεψη  αυτή  θα  γίνεται  κατά  την  διάρκεια  των  κανονικών  ορών  εργασίας  και  με  βάση  το
χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ.

2. Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ. υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες
αργίες  του  Κράτους  μόνο  σε  ειδικές  επείγουσες  περιπτώσεις  κατόπιν  προγενέστερης  συνεννόησης  με  τους
αρμοδίους του Νοσοκομείου.

3. Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από την
προληπτική συντήρηση.

4. Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης
μετά από κάθε σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση, μέσα σε χρονικό διάστημα μίας (1) έως δύο (2) εργάσιμων
ημερών.
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5. Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο δελτίο επισκέψεως
τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.

6. Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει τον ΠΕΛΑΤΉ με
ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια.

7. Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει την μέριμνα και
ευθύνη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση πέραν του συμβατικού
τιμήματος.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1.  Σε  περίπτωση  που  θα  υπάρξει  ανωτέρα  βία  το  θιγόμενο  συμβαλλόμενο  μέρος  θα  έχει  το  δικαίωμα  να
αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας χωρίς να
θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει
να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρω
βία.

2.  Σε  περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας περάσει  τους τρεις
διαδοχικούς  μήνες  οι  συμβαλλόμενοι  θα έχουν το δικαίωμα να  ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς  τον
αντισυμβαλλόμενο.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της
εταιρείας,  του  νοσοκομείου  ή  και  σε  τρίτους  η  οποία  αποδεικνύεται  εμπεριστατωμένα  από  ανεξάρτητο
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ ή των συνεργατών του.

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του
Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει
υποχρέωση  να  εξαντλήσει  τις  ποσότητες  αυτές  ή  τον  προϋπολογισμό  της  προμήθειας,  εφόσον  τούτο  δεν
επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Α1.ΣΥΣΤΉΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΉΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Τα μηχανήματα είναι του οίκου KOSMED, τα οποία απαρτίζονται από 

- ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉΣ ΟΣΜΏΣΉΣ (REVERSE – BI OSMOSIS UNIT) Κ/RO F 1414

- DECHLORINATOR – ΑΠΟΧΛΏΡΙΟΝΤΉΣ

- ΑΠΟΣΚΛΉΡΥΝΤΉΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΣ

- ΑΓΏΓΙΜΟΜΕΤΡΟ

- και όλα τα παρελκόμενα (Φίλτρα, Αντλίες, Δεξαμενές νερού)

Α2.  ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΑΘΕΣΉΣ  ΤΉΣ  ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ  ΤΕΧΝΉΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ  ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης της μονάδας επεξεργασίας νερού Τεχνητού Νερού
που περιλαμβάνει:

Α. Την προληπτική συντήρηση, τέσσερις φορές τον χρόνο 

Β. Την επισκευή σε έκτακτες βλάβες 

Γ. Τον καθαρισμό των μεμβρανών από οργανικές και ανόργανες ουσίες τέσσερις φορές τον χρόνο

Δ. Την αποστείρωση του δικτύου μία φορά τον χρόνο 

Ε. Τα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται  σε κάθε συντήρηση της μονάδας  πολλαπλασιάζοντας τα επί 4 για
το σύνολο των συντηρήσεων σε ένα χρόνο  όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα .

Ο «ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρηση και
επισκευή της μονάδας επεξεργασίας νερού τεχνητού νεφρού που ανήκουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς:

Booster     Unit  

Προφίλτρο

1. Καθορισμός και έλεγχος σωστής λειτουργίας των αυτοκαθαριζόμενων φίλτρων

Κάδοι νερού

2. Καθαρισμός της δεξαμενής αποθήκευσης νερού από τα ιζήματα.

3. Έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητήρων στάθμης νερού (ligil sintsor) και έλεγχος στάθμης νερού στους 
κάδους αποθήκευσης νερού.

4. Έλεγχος καλής λειτουργίας των συγκοινωνούντων δοχείων στους κάδους άλμης.
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5. Μέτρηση σκληρότητας νερού πόλης.

Σύστημα δημιουργίας πιέσεως

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας (Boostir pump).

 Έλεγχος πιέσεων έναρξης και παύσης λειτουργίας Boostir pump. Ρύθμιση στις επιθυμητές τιμές.

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας και μέτρηση της πίεσης του αέρα που περιέχουν τα δοχεία πίεσης.

Στήλες

Κεφαλές στηλών

 Ρύθμιση πραγματικού χρόνου στις κεφαλές τω στηλών άμμου, ενεργού άνθρακα και αποσκληρυντών.

 Παρακολούθηση mantual λειτουργίας των στηλών.

 Αντικατάσταση αλκαλικής μπαταρίας στις ηλεκτρονικές κεφαλές.

Φίλτρο άμμου

2. Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος.

3. Μέτρηση σιδήρου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο.

4. Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου.

Αποσκληρυντές

A) Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας αναγέννησης των στηλών αποσκλήρυνσης.

B) Έλεγχος στάθμης αλατιού και άλμης στους κάδους. Καθορισμός των κάδων αλατιού.

C) Μέτρηση σκληρότητας νερού στην έξοδο του κάθε αποσκληρυντή.

D) Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου.

E) Καθαρισμός του σωλήνα αναρρόφησης της στήλης.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος.

 Μέτρηση χλωρίου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο.

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου.

Testomat

 Καθαρισμός του tistomat.

 Έλεγχος καλής λειτουργίας και έλεγχος υγρού.

Φίλτρα σωματιδίων

4. Έλεγχος πιέσεων εισόδου – εξόδου στα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων.

5. Αλλαγή των φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων 5μ και άνθρακος.

Σελίδα 26

ΑΔΑ: 68Δ94690ΒΥ-Φ11





Όσμωση

6. Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος αντίστροφης όσμωσης.

7. Έλεγχος παραγωγής – απόρριψης 1ου και 2ου σταδίου.

8. Έλεγχος αγωγιμότητας 1ου και 2ου σταδίου.

9. Μέτρηση αγωγιμότητας εισόδου – εξόδου.

10. Τελικός οπτικός έλεγχος ομαλής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας νερού και στεγανότητας του 
υδραυλικού κυκλώματος.

ΟΡΙΣΜΟΙ

I.  «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς
και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό
κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

II. «Επανορθωτική συντήρηση»  είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ» για
την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ
είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα
μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

III. «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως
και Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους.

IV. «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων
αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας
καθώς και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά προφυλάσσοντας το από οποιαδήποτε
ζημιά.

2. Να γνωστοποιεί  στον  ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ οποιαδήποτε  περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής  λειτουργίας  των
μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα
χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ.

3. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ για την παροχή των υπηρεσιών στους χώρους των
μηχανημάτων,  καθώς και  να  παρέχει  κάθε αναγκαία  διευκόλυνση για  την  εκτέλεση της προληπτικής  και
επανορθωτικής συντήρησης.

4. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία.

5. Να καταγράφει  όλες τις  εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε αρχείο.  Οι
παρατηρήσεις  αυτές  διευκολύνουν  στον  εντοπισμό  προβλημάτων  και  επιδιόρθωσης  τους  όπως  και  την
παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

6. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή μέρος αυτών για
οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Συντηρητή για την ενέργειά του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
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 Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί τέσσερις (4) προληπτικές συντηρήσεις κατά την διάρκεια του  
συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα τριών (3) μηνών. Οι επισκέψεις αυτές θα γίνονται κατά την
διάρκεια των κανονικών ορών εργασίας και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ.

 Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από
την προληπτική συντήρηση.

 Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης
μετά  από  κάθε  σχετική  γραπτή  ή  τηλεφωνική  κλήση,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  μίας  (1)  έως  δύο  (2)
εργάσιμων ημερών.

 Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο δελτίο επισκέψεως
τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.

 Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει τον ΠΕΛΑΤΉ με
ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια.

 Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει την μέριμνα και
ευθύνη  της  καλής  λειτουργίας  των  μηχανημάτων,  χωρίς  καμία  άλλη  οικονομική  απαίτηση  πέραν  του
συμβατικού τιμήματος.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει
την  εκτέλεση της  σύμβασης  όσο  διαρκεί  η  παρακώλυση ή  καθυστέρηση  λόγω ανωτέρας  βίας  χωρίς  να
θεωρείται  υπεύθυνο για  οποιαδήποτε  από αυτή  προκύπτουσα ζημία.  Το  ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος
οφείλει να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί
την ανωτέρω βία.

Σε  περίπτωση  που  η  διάρκεια  της  παρακώλυσης  ή  καθυστέρησης  λόγω  ανωτέρας  βίας  περάσει  τους  τρεις
διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον
αντισυμβαλλόμενο.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΉΡΉΤΉΣ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της
εταιρείας,  του  νοσοκομείου  ή  και  σε  τρίτους  η  οποία  αποδεικνύεται  εμπεριστατωμένα  από  ανεξάρτητο
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του ΣΥΝΤΉΡΉΤΉ ή των συνεργατών του.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥ HEINEN LOWENSTEIN

1. Leon plus s/n: 0200010HUL00200491

2. Leon plus s/n: 0200010HUL00200494

1. Ή συντήρηση αφορά τα παραπάνω αναισθησιολογικά μηχανήματα του νοσοκομείου:

 Οίκος HEINEN + LÖWENSTEIN, mod. LEON plus (2τμχ)

2. Ή συντήρηση θα καλύπτει ένα έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας του κάθε
μηχανήματος όπως προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος 

3. Ή σύμβαση θα είναι γενική (πλήρης), χωρίς αναλώσιμα, αλλά με αποκατάσταση βλαβών, ανταλλακτικά και κιτ
συντήρησης

4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκδίδει  Δελτίο  Εργασίας  Τεχνικού  μετά  από  κάθε  επίσκεψη  προληπτικής
συντήρησης, ή επισκευαστική εργασία και να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών του μηχανήματος μετά
από κάθε επίσκεψη- εργασία 

5. Στην  προσφορά  θα  κατατεθεί  και  λίστα  των  ανταλλακτικών  που  θα  αντικατασταθούν  σε  κάθε  συντήρηση
ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων.

6. Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν:

I. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών από τον κατασκευαστικό οίκο.

II. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για την αυθεντικότητα των ανταλλακτικών.

7. Σε περίπτωση βλάβης, οι τεχνικοί του αναδόχου θα πρέπει να προσέρχονται στο νοσοκομείο εντός δώδεκα (12)
ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.

8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την ύπαρξη ανταλλακτικών για την άμεση αντιμετώπιση
των βλαβών.

9. Σε περίπτωση που ο χρόνος αντιμετώπισης της βλάβης και η προσκόμιση του κατάλληλου ανταλλακτικού υπερ-
βαίνει τις 10 μέρες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του προβληματικού μηχανή-
ματος με άλλο αντίστοιχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΩΔ.

ΠΑΡΑΤ.
ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤ. Φ.Π.Α. (….%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ χωρίς
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
με Φ.Π.Α. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Σελίδα 30

ΑΔΑ: 68Δ94690ΒΥ-Φ11





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας……………………..

Κατάστημα               …………………….

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)            

                                                        

                                                               Ήμερομηνία έκδοσης……………

                                                                ΕΥΡΏ …………………………….

Προς 

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΉΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΚ 52100 

ΕΓΓΥΉΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΏ ………….…

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΏ……….. (και
ολογράφως)…………………………  στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωση  μας,  υπέρ  της
εταιρείας………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………

Δ/νση  ……………………………………………………………………  για  την  καλή  εκτέλεση  από  αυτήν  των  όρων  της  με  αριθμό
………………...σύμβασης,  που υπέγραψε μαζί  σας για  την ανάθεση ……………………………… (αρ.  διακ/ξης ……./………) προς
κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..…
ΕΥΡΏ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

- Ή παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

-  Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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     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: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΉΜΔΉΣ: 99221915_2
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΥΡΙΏΤΙΣΣΉΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ/52100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τολιάδου Μ.
- Τηλέφωνο: 2467350626
- Ήλ. ταχυδρομείο: prom@kastoriahospital.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.kastoriahospital.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού  CPV):  Συνοπτικός
διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV: 50421000-2
- Κωδικός στο ΚΉΜΔΉΣ: 99221915_2
- Ή σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΉΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΠΛΉΡΏΘΟΥΝ  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 αρμόδιοι1 :
Τηλέφωνο:
Ήλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,  μικρή  ή
μεσαία επιχείρηση2;
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  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 κατάλογο3:
δ)  Ή  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: 

α) [……]

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):
[……][……][……][……]
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη  διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους4;

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

[……]
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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 καταδίκες5

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
6. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·
7. δωροδοκία7,8·
8. απάτη9·
9. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10·

10.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11·
11.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  εις
βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή  οποιουδήποτε
προσώπου13 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):
[……][……][……][……]14

Εάν ναι, αναφέρετε15:
α)  Ήμερομηνία  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) Ήμερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)17;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν18: [……]
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 ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

α)[……]·

β)[……]
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1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Ή 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 ;20

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 21

[……][……][……]
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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
δικαίου22;

[] 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 καταστάσεις23 :
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 περιστάσεις24 

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 παράπτωμα25;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
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[……]
Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη  τυχόν
σύγκρουσης  συμφερόντων26,  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 σύμβασης27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης
δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης  ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (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
εγκατάστασής29; 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): [……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι
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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:

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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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 είμαι  σε θέση, κατόπιν  αιτήματος και  χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται30, 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 δωρεάν31.

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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1Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
2Βλέπε 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.
3Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
4Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
5Σύμφωνα 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. 
6Όπως 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).
7Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
8Όπως 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).
9Κατά  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.
10Όπως  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
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
11Όπως 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”.
12Όπως 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.".
13Ή 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 )
14Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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17Οικονομικός  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) 
18Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
19Στην 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). 
20Σημειώνεται 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 
21Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
22Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
23. Ή απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
24Άρθρο 73 παρ. 5.
25Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
26Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
27Πρβλ άρθρο 48.
28 Ή απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
29Όπως 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.
30Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
31Υπό  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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