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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                                                 ΑΓΑ:  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ - ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

3ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ -  ΓΡΑΦΔΗΟ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΑΡΗΘ.  4588/2016 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΝΔΧΝ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ “ENERGY MONITORING 

AND CONTROL SYSTEM - ENERGY”ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ – ΑΛΒΑΝΗΑ 2007–2013 (ΚΧΓ. ΈΡΓ: MIS 903039) 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηρηφο  Γηαγσληζκφο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ Υακειφηεξε ηηκή 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Ζκεξνκελία :  5/9/2016 

Ζκέξα:  Παξαζθεπή  Ώξα: 11.00΄ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 
Όπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 10 & 11 θαη αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & Γ΄ 

ΚΧΓΗΚΟΗ CPV Όπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 11 

ΤΝΟΛΗΚΖ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  
136.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 15 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ 

ΔΗΓΟΤ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

(ΑΡΘΡΟ 55 Ν.2238/94) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ 
Παξαζθεπή  15/7/2016 
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ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ ΔΖΓΖ Γεπηέξα 18/7/2016  (ζπζη. αξηζκνί  26283, 26284, 26285) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ 
Σειεπηαία (Πέκπηε 21/7/2016)    

 

Έρνληαο ππφςε: 

Α. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/04.04.2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

2. Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 134/Α/18.06.2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

4. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 256/Α/02.11.2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

5. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 

204/Α/19.07.1974) 

6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/22.03.1994) άξζξν 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην 

εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» 

7. Σνπ Ν. 2362/1995 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/27.11.1995) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, 

ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

8. Σνπ Ν. 2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/01.02.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 

Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (Φ.Δ.Κ. 145/Α/13.07.1995) 

«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 

9. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ „„πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ„„, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 

2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 

10. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/09.03.1999) «Κπξψζεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

11. Σνπ Ν. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/28.09.1999) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ, άιιεο Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/Α/11.10.2002) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 

άξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/14.02.2005) 

12. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/10.07.2007). 

13. Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/05.06.2003 ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2000/35/29–6–2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

Δκπνξηθέο πλαιιαγέο» 

14. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3801/2009, άξζξν 46 πεξί θαηαβνιήο δαπαλψλ δεκνζίεπζεο δηαθήξπμεο 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/03.12.2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» 

16. Σεο  ΤΑ ΓΤ6
α
/νηθ.36932/17-03-2009 Παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ, πξνκ. & πξνκεζεηψλ 
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17. Σν Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.03.2010) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – 

Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή 

Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 §3 «Έλαξμε ηζρχνο» 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»  άξζξν 11 

(ΦΔΚ Α‟ 194/22.11.2010) 

19. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν –

Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

20. Σν Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α/03.08.2010), άξζξν 27 «Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3918/2011 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ λ. 4052/2012 (ΦΔΚ Α‟ 

41/01.03.2012) 

21. Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α‟ 66 /11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005 

22. Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 

3310/2005 ….» 

23. Σεο ΤΑ ΓΤ6
α
/νηθ.36932/17-03-2009 Παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ  εμφθιεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ, πξνκ. & πξνκεζεηψλ 

24. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

25. Σνπ  Ν. 3959/2011 (ΦΔΚ 93/ηεπρ. Α΄/ 20-04-2011)  γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ 

26. Σνπ Ν.4013/2011«ΑλεμάξηεηεΑξρήΓεκ.πκβάζεσλ/Πησρεπηηθφ/Μηζζψζεηο/Δπηκειεηήξηα 

θιπ (ΦΔΚ Α‟ 204/15.09.2011), άξζξν 4 παξ. 3 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 238 

ηνπ Ν. 4072/2012 θαη αθνξά θξάηεζε ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ζε πνζνζηφ 0,10% επί ηεο αμίαο θάζε ζχκβαζεο (εθηφο ΦΠΑ) (ΦΔΚ Α‟ 

204/15.09.2011) 

27. Σνπ Ν. 4052/2012 πεξί αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΤΚΑ θαη εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

28. Σεο κε αξηζκ. Π1/2380/18.12.2012 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο 

Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο 

θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (Β΄ 3400) 

29. Σεο κε αξ.Π1/2390/16.10.2013 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)» (Β΄ 2677) 

30. Σεο Παξαγξάθνπ Ε΄ ηνπ Ν. 4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 

4093/2012 θαη 4127/2013» (Α΄ 107) 

31. Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

ΦΔΚ 237
 
Α/05.12.2012 

32. Σν Ν. 4205/2013 (Α΄242), άξζξν 9 

33. Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 120/29-05-2013) 

34. Σν Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
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35. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143) 

36. Σνπ Ν. 4272/2014 «Μεηακνζρεχζεηο (Οδεγία 2012/25), Φπρηθή Τγεία, Ηαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή/Ηαηξνί θιπ (ΦΔΚ Α‟ 145/11.07.2014), άξζξν 40 παξ. 3 εδ. α‟ 

37. Σνπ  Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/8-8-2014) «Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Καλφλεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 

38. Σελ αξηζ. Ζ.Π. 23615/651/Δ.103 (ΦΔΚ 1184/9-2-2014) φπνπ θαζνξίδνληαη θαλφλεο, φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΚ  

«ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)», ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

Β. Σηο απνθάζεηο : 

1. Σελ ππ‟ αξηζ. 12179/2.07.2014 Τπνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη 

εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ 

ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ηελ ηξνπνπνηεηηθή, 

απηήο, αξηζ. 1893/11-07-2014 (ΦΔΚ Β΄) απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ  

2. Σελ ππ‟ αξηζκ. 4301/16.12.2009 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζρεηηθά κε ην κε αξ. 1177/2007 (L 

314/1-12-09 ζει 64-65) Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 πνπ αθνξά ζηα λέα 

θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ηα 

νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2010 

3. Σελ ππ‟ αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) Τπνπξγηθή απφθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ηελ αξηζκ. 28020/ΔΤΘΤ1212/ 30.06.2010 (ΦΔΚ 1088/Β/19.07.2010) 

«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.» 

4. Σελ απφθαζε πνπ ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 3
εο

 ζπλάληεζεο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Καζνδήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Καζηνξηά, ζηηο 8-7-2013, ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα κε ηίηιν: «ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM» 

κε αθξσλχκην «ENERGY», ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζπλνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο IPA «Διιάδα-

Αιβαλία 2007-2013», κε ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ην παξφλ απφ ηελ 3
ε
 ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη ην Γ.Ν. Καζηνξηάο  

5. Σελ αξηζκ. 301795/ΜΑ4993/18-07-2013 Απφθαζε Έγθξηζεο ηεο Κνηλήο Σερληθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Διιάδα-Αιβαλία 2007-2013» 

6. Σν γεγνλφο φηη ην έξγν πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ 

ηερλνινγίαο LED αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

ελέξγεηαο ζην Γ.Ν. Καζηνξηάο πξνυπνινγηζκνχ 136.000,00€ 

7. Σελ αξηζ. 8401/15-10-2015 απφθαζε, ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε ηξηκειήο Δπηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

πξνκήζεηαο θσηηζηηθψλ ηερλνινγίαο LED θαη εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο ελέξγεηαο ζην Γ.Ν. Καζηνξηάο 

8. Σελ αξηζ. 94/30-4-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ε δηελέξγεηα Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ ηεχρνπο 

δηαθήξπμεο απηνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ηερλνινγίαο LED θαη εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ελέξγεηαο ζην Γ. Ν. Καζηνξηάο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 136.000,00€, ηνπ έξγνπ «ENERGY 

MONITORING AND CONTROL» 
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9. Σελ αξηζ. 87/16-6-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 

απφ 10-6-2016 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ελέθξηλε 

ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΧΝ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ “ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM - ENERGY” ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ – ΑΛΒΑΝΗΑ 

2007–2013 (ΚΧΓ. ΈΡΓΟΤ: MIS 903039) 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηηο 136.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.) θαη ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή.  

Σα δεηνχκελα πξνο πξνκήζεηα είδε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εκεξψλ 

απφ ηελ επνκέλε κέξα απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο γηα δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Τ.Α. 

Π1/2390/2013. 

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη 

ε παξνχζα πξνθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 134-138 ηνπ Ν. 4281/2014, ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, ζην Π.Γ. 

60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ. 118/2007.  

3.  Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

εάλ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί έγγξαθα εληχπσο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 

ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4281/2014. 

4. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαηαηεζέλησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ψξα 11.00 π.κ., ήηνη 5/9/2016, εκέξα Γεπηέξα.  
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Διαδικτυακή πφλη 

www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ 

Γεπηέξα 22/8/2016 

ΧΡΑ: 11:00΄ 

 

Μέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 

29/8/2016  ΧΡΑ: 11:00΄ 
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ 

πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί θαη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), 

θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηξίηεο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ Δ.Δ. κε δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ, εθφζνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ, δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη 

γλψζε γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηθαλνπνηνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο 

φξνπο σο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη 

Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.Γ.Ζ..-Γηαδηθηπαθή Πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν 

«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο» ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη 

κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 

απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, 
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θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή 

αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ πζηήκαηνο. 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν 

ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 

θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Α΄ 

2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΡΟ Β΄ 

3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΜΔΡΟ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΡΟ Δ΄ 

 

 

5. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ βαξχλνπλ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Οη δαπάλεο 

δεκνζίεπζεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο 

βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Π.Γ. 118/2007), ελψ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο θαη 

ηεο ηπρφλ επαλαιεπηηθήο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα 

αλαθεξπρζνχλ αλάδνρνη ηνπ δηαγσληζκνχ (Ν. 3548/07, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 

ηνπ  Ν.3801/09). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα: α) θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ ηερλνινγίαο LED 

θαη β) πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο & δηαρείξηζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο:  
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Α. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΣΤΠΟΤ LED 

Α/Α Φσηηζηηθά ψκαηα ηχπνπ  LED ΚΧΓΗΚΟ 

C.V.P. 

ΣΔΜ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 Φσηηζηηθφ LED νξνθήο ηχπνπ πάλει, 

(ππξήλεο θσηηζκνχ LED ζε πιαθέηα), 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ, δηαζηάζεσλ 

πεξίπνπ 30Υ120 cm, (κε θσηηδφκελν 

ην ζχλνιν ηεο θάησ επηθάλεηαο), 

πιήξεο, γηα ζχλδεζε ζηα δίθηπα 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

31521000-4 358 89.500.00€ 

2 Φσηηζηηθφ LED ςεπδνξνθήο ηχπνπ 

πάλει (ππξήλεο θσηηζκνχ LED ζε 

πιαθέηα), εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30Υ120 cm, (κε 

θσηηδφκελν ην ζχλνιν ηεο θάησ 

επηθάλεηαο), πιήξεο, γηα ζχλδεζε ζηα 

δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

31521000-4 120 28.800,00€ 

                          ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. : 118.300,00€ 

 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη -επί πνηλή απνθιεηζκνχ-  λα θαηαζέζνπλ δείγκα, 

απφ ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο (αθνξά ηα θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED). 

 

 

Β. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΣΖΜΑΣΟ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΤΣΖΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (CPV: 31644000-2) 

Α/
Α 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη 

απφ ηα αθφινπζα : 

ΣΔΜ. 

1  Έμππλνη αζχξκαηνη κεηξεηέο ελέξγεηαο 170 

2 Μεηαγσγείο δηαζχλδεζεο LAN/WAN  5 

3 Αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλφηεηαο 6 

4 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 6 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



11 
 

           
                                                                              Δςπωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Δςπωπαϊκό Σαμείο    
                                                                                                                                Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ     

 
 

5 Γηαθφπηεο ειέγρνπ 6 

6 Λνγηζκηθφ Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  2 

                                             ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. :  17.700,00€ 

 

 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & 

Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο.  

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή θαη γηα 

κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο). 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο αλά είδνο πνζφηεηαο ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Οξηζκνί 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά, θαη ην 

νπνίν πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν / ηνπο Αλαδφρνπο ηε 

ζχκβαζε / ηηο ζπκβάζεηο εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά. 

Αξκφδηνη Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

ρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο παξέρεη ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Πιεξνθνξίεο: 

Σνιηάδνπ Διεπζεξία θαη Φψξαο Εήζεο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 2467350621,626, Φαμ : 

2467350657, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 08:00-14:30). 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α΄: Γεληθνί Όξνη, ην Μέξνο Β΄: Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, Μέξνο Γ΄: Δηδηθνί Όξνη, Μέξνο Γ΄: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, Μέξνο 

Δ΄: ρέδην ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 
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Ζ Γηαθήξπμε παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ ηζηνζειίδα www.promitheus.gov.gr 

Πξνκήζεηα 

Ζ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ ηερλνινγίαο LED θαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, φπσο απηά αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & Γ΄ ηεο 

παξνχζεο. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο. 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ - Πξνζθπγψλ  

Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εμέηαζε πηζαλψλ ελζηάζεσλ -

πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ην νπνίν 

(φξγαλν) ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

 Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηελ παξαιαβή 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

 Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα 

ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ έγθξηζε, ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη 

αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

Γηαδηθηπαθή πχιε ΔΖΓΖ 

 Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

ην ΔΖΓΖ κε ηελ νλνκαζία ζην δηαδίθηπν «ΠΡΟΜΖΘΔΤ» θαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο 

«PROMETHEUS» θαη κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr. 
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Πξνζθέξσλ ή Οηθνλνκηθφο Φνξέαο 

 Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεκέλν, εγγεγξακκέλν ζην ΔΖΓΖ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα 

πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηε 

ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Δθπξφζσπνο 

Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο 

πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη 

ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ 

Πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε 

ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Καηαθχξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζηνλ Αλάδνρν. 

χκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ 

παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

πκβαηηθά ηεχρε 

Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο, θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. 

ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Πξνυπνινγηζκφο 

Ζ εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ. 

πκβαηηθφ Σίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ 

δεκφζην αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ, δαπάλεο ζπλνιηθά 136.000,00€ (εθαηφ ηξηάληα έμη ρηιηάδεο 

επξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), γηα ηελ Πξνκήζεηα λέσλ θσηηζηηθψλ 

ηερλνινγίαο LED θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Energy Monitoring and 

control System-Energy» ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο – 

Αιβαλίαο 2007-2013 (θσδ. Έξγνπ : MIS 903039) 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 

Ο πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 136.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) θαη πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη δχν (2) θαηεγνξίεο : 

1) Πξνκήζεηα Φσηηζηηθψλ θαη Λακπηήξσλ LED, κε πξνυπνινγηζκφ 118.300,00 € κε ην ΦΠΑ. 

2) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε 

πξνυπνινγηζκφ 17.700,00 € κε ην ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Μαπξησηίζζεο, 52 100 Καζηνξηά 

Σειέθσλν : 2467350621,626 

Φαμ : 2467350657, 2467024955 

E-mail: prom@kastoriahospital.gr & prom1@kastoriahospital.gr 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία, Φψξαο Εήζεο 
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A.2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ- ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

ΑΡΘΡΟ 7. Δπηρεηξεζηαθφ Πιαίζην – Ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ (ΑΔΠ 305/8, Κσδηθφο έξγνπ ΠΓΔ: 2014ΔΠ30580006), 

είλαη εληαγκέλν ζην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο IPA «Διιάδα-

Αιβαλία 2007-2013» κε θσδηθφ (MIS 903039). 

Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. 

                                                      

    

ΑΡΘΡΟ  8.  Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γεκνζηφηεηα 

Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 

1. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 

    18/7/2016  (εκέξα δεκνζίεπζεο) 

1. 2. ηηο θάησζη εθεκεξίδεο (ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηηο 21/07/2016): 

 Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

  1. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ      pan1983@otenet.gr 

  2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ      tsaknaki@otenet.gr 

 Β)  ΖΜΔΡΖΗΔ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ  Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 

  1. ΟΡΗΕΟΝΣΔ      info@orizontespress.com 

 Γ) ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ  Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 

  1. ΦΧΝΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ     kathfoni@otenet.gr 

  2. ΔΝΣΡΑ      sentra@otenet.gr 

 

3. Δπίζεο πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

 
1. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ keeuhcci@uhc.gr 

2. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ info@acci.gr 

3. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ evep@pcci.gr 

4. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥ. ΔΠΗΜΔΛ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ root@ebeth.gr 

5. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  kastcham@otenet.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Σξφπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ – παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ ζηηο ηζηνζειίδεο : 

kastoriahospital.gr θαη www. promitheus.gov.gr. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο 

θαηά ηηο πξψηεο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 
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ΔΖΓΖ. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ 

αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Οη ελδερφκελεο εξσηήζεηο (ζε έγγξαθε κνξθή) ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

 

 

A.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 10. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο 

απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή 

κε ην αληηθείκελν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ (άξζ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ απαξαίηεηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα 

πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην 

ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα 

πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην 

πξάμεη. 

Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη 

ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο 
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ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.  

 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 
Απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ ππνςήθηνο, φηαλ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θαη αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 43§1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

[θαη άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ] ήηνη : 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

iλ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76). 

Απνθιείνληαη επίζεο : 

α) νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 

β) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ 

πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

γ) φζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, 

δ) νη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, εγθαίξσο θαη 
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πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ηα άξζξα 134 έσο 

138 ηνπ Ν. 4281/2014, ην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, θαζψο θαη ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ηα εμήο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

Α. Έιιελεο Πνιίηεο 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί 

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, είλαη δε ηζρχνο νθηψ (8) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, φπνπ   

αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία 

θαηαζέηεη πξνζθνξά. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf  θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.   

3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

εκεξνκελία ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. άξζξν 21 παξ. 4  (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013), 

ζηελ νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε : 

1) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην 

απφ  ηα αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
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νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο  

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 

2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο   ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

θαηαζηάζεηο, δειαδή δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,  

2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφο ζπκβηβαζκφο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  

1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη 
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ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή ηνπο 

δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε   

επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε ηελ 

θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ήηνη:  

1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη:  

• Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκνζίνπ  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. (i) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

πνζφ ησλ 20.000,00€ ή (ii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

ή (iii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ.  

3. Καηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ηνπ 
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εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ επξσπατθή έλσζε, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ νδεγία 

93/42/EEC, ζηνλ νπνίν  λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα ην δηάζηεκα πνπ εκπνξεχεηαη ηα είδε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε, αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, κε κλεία γηα θάζε 

παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. 

4. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ  νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα 

δεηνχκελα είδε.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο  

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

7. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf 

θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
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Β. Αιινδαπνί 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2%  επί 

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, είλαη δε ηζρχνο νθηψ (8) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, φπνπ 

αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία 

θαηαζέηεη πξνζθνξά. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf  θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.   

3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

εκεξνκελία ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. άξζξν 21 παξ. 4  (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013), 

ζηελ νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1) γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ 

ηα αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
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91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 

δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 

2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

θαηαζηάζεηο, δειαδή δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ,  

2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφο ζπκβηβαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε 

απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:  

1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  ε επηρείξεζή ηνπο 

δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε 

επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε ηελ 

θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ήηνη:  

1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη:  

• Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκνζίνπ  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

πνζφ ησλ 20.000,00€ ή (ii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

ή (iii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ. 

3. Καηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ επξσπατθή έλσζε, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ νδεγία 
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93/42/EEC, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα ην δηάζηεκα πνπ εκπνξεχεηαη ηα είδε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε, αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, κε κλεία γηα θάζε 

παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. 

4. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ  νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 

φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 

φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα 

δεηνχκελα είδε.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

7. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf 

θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 
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α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. 

Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη 

απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ.  

2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ 

θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 

2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ   

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο απηνχ. 

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη 

εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.  

2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ, ζε ηζρχ, θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο 

εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, 
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απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην 

ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

3. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 

.pdf  θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. 

 

 

Γ. πλεηαηξηζκνί  

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α, Β 

θαη Γ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ‟ απηφλ. 

2. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf 

θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

Δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ 
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δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην 

πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

3. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 

.pdf  θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. 

 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα 

απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα σο άλσ απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε: 

 

 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο : 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ήηνη 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
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Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

iii) θάπνην ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε 

ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή 

.pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη: φηη δελ 

ηεινχλ ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) καδί κε Τπεχζπλε 

δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ ή Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, 
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φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο φηη δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δηφηη δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ (εθφζνλ ζπληξέρεη απηή ε πεξίπησζε). 

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

- ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ β, γ, δ, ε θαη ζη εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

2. Οη αιινδαπνί: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο άλσ 

παξαγξάθνπ.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
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ζη. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

3. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 12.1 θαη 12.2 αληίζηνηρα. 

- Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, 

αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ , Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ., ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 

Ν. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

4. Οη ζπλεηαηξηζκνί : 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 12.1. 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, δ, ε, ζη, ηεο παξαγξάθνπ 12.1, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, δ, ε, ζη ηεο παξαγξάθνπ 12.2. εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 

12.3. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο ζπκκεηερφλησλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά : 
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Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε ή 

Κνηλνπξαμία. 

6. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

12, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ ππνρξεσηηθά ζα 

ηελ ππνβάιεη εληφο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 

αλάινγα θαη ζα ηελ πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη 

απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή 

ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

7. Δθφζνλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή 

ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, κε ηα 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ην λέν Γ.. θ.ά.). 

Ο Αλάδνρνο πεξαηηέξσ ππέρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν ΗΗ 

πεξηπηψζεηο 4 σο 6 ηεο ελ ιφγσ ππ’ αξηζ. 20977/23.8.2007 ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

8. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ πξνζθέξνληα 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Σπρφλ δειψζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο 

ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

 

9. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξαγκαηνπνηείηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



33 
 

           
                                                                              Δςπωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Δςπωπαϊκό Σαμείο    
                                                                                                                                Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ     

 
 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ 

απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδνκέλσλ θαηά 

ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα 

έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 

πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

10. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

11. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη εηζεγείηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζρεηηθά, ε νπνία απνθαίλεηαη θαη θαηφπηλ απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο, εθδίδεηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 

Αλάδνρν θαη γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Πξφζζεηνη φξνη 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε 

ζην άξζξν 21 παξ. 4  (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) 

ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. 

 

A.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 14. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ήηνη κέρξη ηελ 29/8/2016, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη έσο ψξα 11:00 κ.κ., ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 134-138 ηνπ Ν. 4281/2014, φπσο ηζρχεη, ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 

Π1/2390/2013, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ. 118/2007. 

Έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
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ειεθηξνληθή ππνβνιή θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α. 

Π1/2390/2013 πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, επί ηεο νδνχ 

Μαπξησηίζζεο, ΣΚ 52 100, Καζηνξηά. 

-Έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκα. Σα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλα) 

ηζρχνπλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ήηνη εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο, άιισο δελ 

ζα απνζθξαγίδνληαη θαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκα. 

-Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ. Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη 

σο εμήο: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

-Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. 

-Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

-ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππνβιεζεί 

ηδηαίηεξνο πίλαθαο, ζπλνδεπηηθφο ησλ πξνζθνξψλ, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζπληνκνγξαθίεο 

απηέο κε ηελ επεμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο. Αθφκε παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα επηηξέπνληαη 

εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπο. 

-ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζέηεη ζρεηηθή ζήκαλζε κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 

κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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-Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη 

πξνζθνξά, ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί 

από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Σπρφλ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη λα αλαγξάθνπλ επί απηψλ αλ ηπρφλ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ή ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο. 

-Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή γηα 

ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα. 

-Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

θάζε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

-Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δπίζεο ζεσξείηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ 

πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ. θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην 

δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα νθηψ (8) κήλεο (άξζξν 13, παξ. 1, 

Π.Γ. 118/07), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, 

Π.Γ. 118/07), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο 

αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην 

δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 

Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο 

αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ 
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αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε 

απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε 

θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ 

ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, 

ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Σξφπνο ζχληαμεο πξνζθνξψλ 

1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο 

ηερληθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. 

2. Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε έληππε κνξθή δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο, δηαγξαθέο. Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 

δηφξζσζε, θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ δε 

αξκφδηα Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ 

έιεγρν, θαη εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί έγγξαθα θαη εληχπσο θαηά ηελ παξάγξαθν 1.2.1 ηνπ άξζξνπ 

11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε ηνπ 

πξνζθέξνληα θ.ιπ. θαη επηβεβαηψλεη φηη έγηλε πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

3. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή 

απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο 

απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη από ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιόγεζεο. 

4. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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5. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη 

πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ είλαη νη ίδηνη θαηαζθεπαζηέο, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ ε 

πξναλαθεξζείζα ξήηξα ηεξείηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο.  

6. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλνλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο 

δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπησλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά 

απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

7. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 

κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Πεξηερφκελα ππνθαθέισλ 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ο Φάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο, ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Άξζξν 11 ηεο παξνχζεο. 

2.  ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά ε Σερληθή Πξνζθνξά. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
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ηνηρεία ή/θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ δελ θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο 

δεφλησο ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο (ηερληθέο, πιεξφηεηαο πεξηερνκέλνπ, 

βεβαηψζεσλ θ.ιπ.) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη ηερληθά 

θπιιάδηα prospectus ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ηνπο, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, δειψζεηο απφ ηα 

εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο (φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

ιίζηα αληαιιαθηηθψλ, πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη θάιπςεο, πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο (αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο), θ.ιπ.). 

Ο πξνζθέξσλ δχλαηαη λα ππνβάιεη ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, (νπφηε θαη δελ ζα απαηηείηαη ε έληππε πξνζθφκηζή ηνπο εληφο ηνπ 

σο άλσ ηξηεκέξνπ). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία 

ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, (νπφηε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα απαηηείηαη ε 

έληππε πξνζθφκηζή ηνπο εληφο ηνπ σο άλσ ηξηεκέξνπ). 

Δκθάληζε νπνηαζδήπνηε ηηκήο (π.ρ. αληαιιαθηηθνχ, ππεξεζίαο, απνδεκίσζεο, αλαζεψξεζεο 

θ.ιπ.) ζηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο νδεγεί ζηελ απφξξηςε απηήο σο απαξάδεθηεο. 

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα ηηο εγγπήζεηο – θαιχςεηο ρξνληθέο – ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα 

αληαιιαθηηθά θ.ιπ. ζα πξέπεη απαξαίηεηα: 

- Να είλαη πξωηόηππεο (όρη θωηνηππίεο) ηνπ κεηξηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

- Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο. 

- Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. 

Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ (επξεηήξην), ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ. 
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Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ (επξεηήξην) κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο. 

2. Πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

3. Πίλαθαο «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ» ν νπνίνο 

πεξηέρεηαη ζην ΜΔΡΟ Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, γηα θάζε έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε 

ρσξηζηά. 

Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη φια ηα πεδία ησλ ζηειψλ ΑΠΑΝΣΖΖ 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ θαη ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ηνπ Πίλαθα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ - ΦΤΛΛΟ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ» ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φπνπ αληίζηνηρα: α) αθνινπζψληαο ηε ζεηξά, ζα 

ζεκεηψλεη ηελ απάληεζε πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ αλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή 

φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο θαη β) ζα ζπκπιεξψζεη φια ηα αληίζηνηρα πεδία 

ηεο ζηήιεο ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ φπνπ ζα αλαθέξεη ηελ ζειίδα / ζειίδεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπνπ 

αλεπξίζθεηαη ε αληίζηνηρε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ε ηεθκεξίσζε. 

Οη Απαληήζεηο ησλ πξνζθεξφλησλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη κε παξαπνκπή ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

4. Μεηά απφ ηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα επηζπλάςεη απαξαίηεηα ηα 

prospectus, ηερληθά θπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ Δίδνπο, 

ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, αλαθνξέο ζηε κεζνδνινγία εγθαηάζηαζεο θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε, νδεγίεο θαη ζπλνδεπηηθά ηερληθά ή / θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, εγρεηξίδηα 

ζπληήξεζεο (service manuals), θαηάιιεια ζρήκαηα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, πηζηνπνηεηηθά, CDs, 

θαη φηη άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη πνπ απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ Δίδνπο κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη φξνπο, ψζηε λα είλαη 

εχθνιε ε αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

5. Έγγξαθε δήισζε, ζηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη αλαθέξνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

(εξγνζηάζηα) ζηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν Δίδνο θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ην πξνζθεξφκελν Δίδνο 

κεξηθά ή νιηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

ζα γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (ζηνλ νπνίν αλήθεη ή ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη 

νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο) θαη φηη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

Όηαλ ν ππνςήθηνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ/θνηλνπξαμία, ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο 

ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, καδί κε ηελ θνηλή πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνζψπσλ, ε νπνία 
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ππνγξάθεηαη είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο φπνπ: α) λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξν ηελ επζχλε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο β) λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην εηδηθφ κέξνο απηήο κε ην νπνίν ζα 

αζρνιεζεί ην θάζε κέινο γ) λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο έλσζεο, δ) λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

 

Ζ δήισζε ζα είλαη ζχκθσλε κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα : 

ΠΗΝΑΚΑ Π2 

ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2 ΚΑΗ 

3 ΣΟΤ ΠΓ 118/07) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ / ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ / ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1 

2 

θηι 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. 

6. Σα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά (ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ) : 

α) Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001 : 2008 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαζψο θαη ηνπ ππνςεθίνπ 

πξνκεζεπηή ηνπ είδνπο ή ηζνδχλακν απηνχ. 

β) Πηζηνπνηεηηθά ήκαλζεο CE (CE Mark), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο 

ηεο Δ.Δ (ζχκθσλα κε ηελ «Απφθαζε αξηζ. 768/2008/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ ηεο 09/07/2008 γηα ην θνηλφ πιαίζην εκπνξίαο πξντφλησλ θαη θαηάξγεζε ηεο 

απφθαζεο 93/465/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ» θαη ηνλ «Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηεο 09/02008 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ 

εκπνξία ησλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ 

πκβνπιίνπ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα) - κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά θαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. 

Πηζηνπνηεηηθά ησλ νπνίσλ ε ηζρχο έρεη ιήμεη, δελ γίλνληαη δεθηά θαη ε αληίζηνηρε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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γ) Πξνζθφκηζε Βεβαίσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2939/2001 θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ Ζ.Π. 

23615/651/Δ.103 πνπ λα δειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ γηα είδε 

Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (θσηηζηηθά, ιακπηήξεο, ηξνθνδνηηθά θ.ι.π.) ζε 

Δγθεθξηκέλν πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαζψο επίζεο 

θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή (σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο) ζε φινπο ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο ε 

απαίηεζε πξνζθφκηζεο Βεβαίσζεο πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν πιινγηθφ χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΑ απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ππνςεθίνπο πξνκεζεπηέο 

Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (είηε απηνί εμαζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ εκπφξνπ-

δηαθηλεηή ησλ πξντφλησλ, είηε είλαη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο). Δπηπιένλ εθηφο 

ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζε Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν παξαγσγψλ (ΑΜΠ) 

Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΖΖΔ) ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηηο θαηεγνξίεο ΖΖΔ γηα 

ηηο νπνίεο έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΑ ηνπ Π.Γ. 

117/2004 (ΦΔΚ 82 Α). Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ζην Μεηξψν Παξαγσγνχ 

φισλ ησλ δηαθηλεηψλ-πσιεηψλ ΖΖΔ είηε απηνί εμαζθνχλ Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα είηε είλαη 

θαηαζθεπαζηέο. 

δ) Απαηηείηε ε πξνζθφκηζε Βεβαίσζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζπκκνξθψλνληαη  κε ηηο 

δηαηάμεηο RoHs ε νπνία αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ.  

RoHS ζεκαίλεη Restriction of Hazardous Sybstances (δειαδή πεξηνξηζκφο επηθίλδπλσλ νπζηψλ) 

Δπξσπατθή Οδεγία 2011/65/ΔΔ.  χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νδεγία νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη 

ησλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη λα πηζηνπνηνχλ (θέξνληαο νη ίδηνη ηελ επζχλε σο θαηαζθεπαζηέο) 

φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ 

(RoHS).   

ε)  Βάζε ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ απαηηείηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ε πξνζθφκηζε επίζεκεο έθζεζεο δνθηκήο βάζε ηνπ πξνηχπνπ LM80 γηα ηηο 

δηφδνπο θσηνεθπνκπήο (led) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά σο 

ειάρηζην ηεθκήξην βησζηκφηεηαο ησλ leds.  

 

7. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

(Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα 

φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ζηελ Διιεληθή γιψζζα (αθνξά ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο). 

8. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  ηνπ ΜΔΡΟΤ Γ ζπκπιεξσκέλν ΜΟΝΟ κε ηνπο θσδηθνχο 

θαη ηα άιια απαηηνχκελα ζην έληππν ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φκσο ΥΧΡΗ λα 
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αλαγξάθνληαη ηηκέο. Σν έληππν απηφ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη επηζπλάπηεηαη σο πξνζζήθε 

ζπλεκκέλνπ ζε κνξθή .pdf. 

Ζ αλαθνξά ησλ θσδηθψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ θαη ησλ εηδψλ γίλεηαη ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα ε πξνκήζεηα. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φηη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλα θαη λα είλαη απνιχησο ηαπηφζεκα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία 

ηηκψλ, ηα νπνία ζα ππάξρνπλ κφλν ζρεηηθφ έληππν ηνπ (ππν)θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Δκθάληζε νπνηαζδήπνηε ηηκήο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» νδεγεί ζηελ απφξξηςε απηήο σο απαξάδεθηεο θαη ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ην 

δηαγσληζκφ. 

9. Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (κε επίζεκε κεηάθξαζε – 

επηθχξσζε ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ θαηαζθεπαζηή) γηα ηελ δέζκεπζε 

εμαζθάιηζεο θαη δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ελδερνκέλσο άιισλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ Δίδνπο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζην ΜΔΡΟ Β «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ. ηελ βεβαίσζε απηή ζα πεξηιακβάλεηαη ε δήισζε δέζκεπζεο ηνπ 

νίθνπ γηα ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ ν 

δηαγσληδφκελνο πάςεη λα είλαη ν αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ζηελ Διιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε. 

Γηα πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηψλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζπζηήκαηα άιισλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, αξθεί ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη δελ 

απαηηνχληαη νη δειψζεηο πεξί δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ησλ 

δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζηελ επρέξεηα ησλ ππνςεθίσλ λα πξνζθέξνπλ δέζκεπζε εμαζθάιηζεο 

θαη δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία 

θαη απφδνζε ηνπ Δίδνπο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ δηάξθεηαο 

κεγαιχηεξεο απφ ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα πνπ νξίδεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δίδνο ζην ΜΔΡΟ Β 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Δίδνπο.  

10. Έγγξαθε δήισζε γηα ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, (φπσο 

απηφ δεηείηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), απφ 

ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ. 
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                   ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΓΧΝ 

 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΧΓΗΚΟ 

C.V.P. 

ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ 

ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

1 Φσηηζηηθφ LED νξνθήο ηχπνπ πάλει 

(ππξήλεο θσηηζκνχ LED ζε 

πιαθέηα),  εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30Υ120 cm, (κε 

θσηηδφκελν ην ζχλνιν ηεο θάησ 

επηθάλεηαο), πιήξεο, γηα ζχλδεζε ζηα 

δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

31520000-7 5 ΔΣΖ 

2 Φσηηζηηθφ LED ςεπδνξνθήο ηχπνπ 

πάλει (ππξήλεο θσηηζκνχ LED ζε 

πιαθέηα), εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30Υ120 cm, (κε 

θσηηδφκελν ην ζχλνιν ηεο θάησ 

επηθάλεηαο), πιήξεο, γηα ζχλδεζε ζηα 

δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

31520000-7 5 ΔΣΖ 

9 ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

31644000-2 2 ΔΣΖ 

 

11. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δειψλεηαη πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε ηεο 

δεηνχκελεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Δίδνπο, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

12. Τπεχζπλε δήισζε φηη ν εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο, πξφζθαηεο 

ηερλνινγίαο θαη δελ έρεη ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ηνπ. 

 

11.  ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

- Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

- Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 

κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
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ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. 

- Δπεηδή ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, κε ηνπο απαηηνχκελνπο πίλαθεο θαη ζηνηρεία ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο δεηνχληαη ζηε ζπλέρεηα. 

- ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη 

θαησηέξσ. 

1. Χο «ηηκή κνλάδαο» λνείηαη ε ηηκή ελφο ΔΗΓΟΤ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε Δίδνο πξέπεη 

λα πξνζθέξεηαη ζε ΔΤΡΧ. 

2. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη κε επηζπλαπηφκελν ην 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ (ζχκθσλα 

κε ην Τπφδεηγκα ηνπ ΜΔΡΟ Γ) φπνπ ζπκπιεξψλεηαη ε «ηηκή πξνζθνξάο Δίδνπο» (ηηκή 

κνλάδνο θάζε Δίδνπο), ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα εμήο: 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε.  

Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη θάιπςεο, αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ (φπνπ απαηηνχληαη) γηα ηελ πεξίνδν εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή θάζε Δίδνπο ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε Φ.Π.Α.. Ο Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηφ θαη σο 

πνζφ. 

3. Σν πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, αιιά ΥΧΡΗ ηηκέο 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά σο επηζπλαπηφκελν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ 

ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», γηα θάζε πξνζθεξφκελν Δίδνο. 

 

4. ηα ΔΝΣΤΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ νη ηηκέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο (πνπ ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή). 

Σα έληππα απηά ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη επηζπλάπηνληαη σο πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ ζε κνξθή 

.pdf. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά ηα Έληππα Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αθφκε ζε πεξίπησζε ιαζψλ ζηηο 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο ή ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο ζηα ζηνηρεία ηηκψλ ησλ ΔΝΣΤΠΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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5.Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηήο, λα 

ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

6. Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ζηε κνξθή θαη ζηε δνκή ησλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, θαη 

επηβάιιεηαη απαξαίηεηα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φπσο απηνί δίδνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζην ΜΔΡΟ Γ «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

7. Σηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ 

ηνλ (ππν)θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα 

θαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά σο επηζπλαπηφκελν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαη ηνλ επίζεκν 

ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε Δπξψ γηα ηα πξνζθεξφκελα Δίδε. 

8. Dumping – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο 

α. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ 

πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

β. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ 

απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

(Π.Ο.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, 

νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ 

είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο 

ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδεθηήο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Ζ σο άλσ 

δήισζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη λα πξνζθνκίδεηαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

γ. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο 

πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ, ηελ 

Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηελ Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο 

πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ πξσηφθνιια ηνπ Π.Ο.Δ. ή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΔ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

19. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηηο 

ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ 
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γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν 

εθηέιεζεο ηεο παξνρήο θαη ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα ηηο 

νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

ΠΡΟΟΥΖ: Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε θάζε ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Σηκέο πξνζθνξψλ – λφκηζκα 

1) Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Θα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

2) Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΕΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΕΤΡΩ ζε μέλν λόκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο. 

3) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηφηε ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4) Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε 

επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ, ν νπνίνο είλαη 24%, θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5) Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί 

ζηελ πξνζθνξά. 

6) Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

Α) Σηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α.  

Β) Πνζνζηφ Φ.Π.Α. 

Γ) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο (ζπλνιηθή ηηκή) ρσξίο Φ.Π.Α. 

Γ) πλνιηθή ηηκή κε Φ.Π.Α. 

Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

7) Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

8) Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαη πξνζθνξά πνπ ζέηεη ηνλ φξν αλαπξνζαξκνγήο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

9) Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή ηνπ εμνπιηζκνχ. Τπεξεζία 

ή πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ 
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Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη 

δσξεάλ..  

10) Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

11) Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην 

Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, εθφζνλ ππάξρεη θαηαρσξεκέλε ηηκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα ππφ πξνκήζεηα είδε, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3846/2010. Οηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλψηεξα παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη, γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, σο αζχκθνξεο, νπφηε κπνξεί λα πξνηείλεηαη καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή επαλάιεςή ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη 

νη θάθεινη κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη επίζεο νη πξνζθνξέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ δηαπίζησζε γηα 

ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, γίλεηαη 

κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νξγάλνπ. 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ζ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ γίλεηαη ηελ εκέξα, ψξα θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ. 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 2 ζηάδηα κε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 
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Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» 

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή γηα 

ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

Έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή θαηά ηελ παξάγξαθν 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 

πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή φια ηα ζηνηρεία θαηά θχιιν. 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη 5-09-2016 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

πκκεηνρήο, ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 
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• Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη (ππν)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά 

πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη (ππν)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. 

• Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα δεηήζεη 

δηεπθξηλίζεηο ηδίσο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη  

ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εληφο πξνζεζκίαο πνπ 

νξίδεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη 

δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή δελ πξνζθνκηζζνχλ θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν 

θαη εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ επιφγνπ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 

ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα άγνπλ θαζ΄ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 

νπζηψδε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηεο ήδε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο. 

Γειαδή νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα δηεπθξηλίζνπλ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έγγξαθα πνπ ζα έπξεπε λα 

είραλ εμ αξρήο ππνβιεζεί. Χο ‟‟δηεπθξίληζε‟‟ λνείηαη ε ρνξήγεζε ιεπηνκεξεηψλ θαη 

απνζαθελίζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή ή ηνλ θαζνξηζκφ κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα θαη 

αθξίβεηα εγγξάθσλ πνπ ήδε ππεβιήζεζαλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

δεηήζεθαλ. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1) Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 
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ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

απνξξηθζνχλ πξνηάζεηο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ 

απφξξηςε κε βάζε ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ κηα πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε αηηηνινγεκέλν 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ελψ ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ εμεηάδνληαη ελψ ηπρφλ 

πξνζθνκηζζέληεο θάθεινη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη (ππν)θάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ - γηα φζεο πξνζθνξέο 

έγηλαλ απνδεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά – αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

2) Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη απηά ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ έθδνζε 

κίαο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο, κε κέξηκλά ηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ψξα θαη 

εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο 

ησλ νπνίσλ ε Σερληθή Πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη (ππν)θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ - γηα φζεο 

πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο – απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, πξαγκαηνπνηείηαη: 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

3) Σειηθή Αμηνιφγεζε. 

Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ 

Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε πξφζθιεζεο ζηνλ αλαδεηρζέληα Αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

θαη πξνζθφκηζε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, εγθξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ έθδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο, κε κέξηκλά ηεο. 
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Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε  αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθεξφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο γηα θάπνην είδνο ή είδε, νη πνζφηεηεο ζα κνηξαζηνχλ ηζφπνζα ζηηο 

εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή.  

ε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα 

νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία παξαδίδεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζε δχν (2) αληίηππα. 

Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

απνξξηθζνχλ πξνηάζεηο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ 

απφξξηςε κε βάζε ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ κηα πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε αηηηνινγεκέλν 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ελψ ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ εμεηάδνληαη ελψ ηπρφλ 

πξνζθνκηζζέληεο θάθεινη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη (ππν)θάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ - γηα φζεο πξνζθνξέο 

έγηλαλ απνδεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά – αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη απηά ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ έθδνζε 

κίαο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο, κε κέξηκλά ηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ψξα θαη 

εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο 

ησλ νπνίσλ ε Σερληθή Πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. 

 

Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο. 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη (ππν)θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ - γηα φζεο 

πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο – απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 
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Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, πξαγκαηνπνηείηαη: 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ 

Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε πξφζθιεζεο ζηνλ αλαδεηρζέληα Αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

θαη πξνζθφκηζε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε θαιείηαη έπεηηα απφ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά, λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», 

ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά, φπσο απνηππψλνληαη παξαθάησ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ν έιεγρνο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

2. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ειεθηξνληθά ην θάθειν ζηελ εκεξνκελία, ηφπν θαη 

ρξφλν πνπ έρεη νξίζεη θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζε Πξαθηηθφ ηεο. 

3. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ κεηνδφηε, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θαη 

γλψζε απηψλ. 

4. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα, εθ' φζνλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ 

παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ππέβαιε θαη‟ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
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5. Όηαλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνθξίλεηαη σο Αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά 

θαη δελ πξνζθνκίδεη εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη άξζξν 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο), ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη 

ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιεη θαη δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 

ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή 

θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιεη θαη δελ πξνζθνκίδεη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

6. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 

θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 

ππνβάιιεη θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηε Γηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ 

απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε 

Γηαθήξπμε ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 α 

ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

7. Απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνίεζε ηνπο: 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιεη, ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Πξαθηηθφ κε εηζήγεζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαζψο 

θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε καδί κε ην αλαθεξφκελν Πξαθηηθφ 

αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζήο ηνπο. 

Σέινο, παξαδίδεη θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απνξξηπηέεο φπνπ αλαιχνληαη γηα 

θάζε κηα απφ απηέο νη αθξηβείο ιφγνη απφξξηςεο. 

8. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ηεξεζνχλ ηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο (πξνζεζκία γηα άζθεζε έλζηαζεο) αλαθνηλψλεηαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. 

9. Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν θαη πξφζθιεζε ηνπ εληφο δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 
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έγθξηζεο απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο. 

Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

10. Ζ απφξξηςε πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

- Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 11 ηνπ ΜΔΡΟ Α. 

-Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ 

Άξζξνπ 11 ΜΔΡΟΤ Α. 

- Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 

(ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή – επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα) πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Άξζξν 11 ΜΔΡΟ Α. 

4. Γηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005 φπσο ηζρχεη. 

5. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

6. Υξφλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

7. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

8. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

9. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

10. Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ. 

11. Πξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε κέξνο ηνπ Δίδνπο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 

πνζνηήησλ θαη ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ ηνπ. 

12. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: Πξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηέηνηαο πξνζθνξάο ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

13. Πξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο εμνπιηζκνχ, 

αληαιιαθηηθψλ ή ππεξεζίαο, ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

14. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο θαη ησλ Πηλάθσλ 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 
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15. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ρσξίο 

ηηκέο θαη ησλ αληηζηνίρσλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηηκέο. 

16. Πξνζθνξά πνπ ην ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε Δίδνο φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ΜΔΡΟ Α. 

17. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηίκεκά ηεο φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο πίλαθεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

18. ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη 

αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 12. 

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (Άξζξν 11). 

4. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

5. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 

6. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε. 

7. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

8. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

9. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

10. Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη 

κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα 

ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

11. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
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ΑΡΘΡΟ 23. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο 

ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. Από ηελ αλαθνίλωζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγωληζκνύ ζηνλ Αλάδνρν, ε ύκβαζε 

ζεωξείηαη όηη έρεη ζπλαθζεί ην δε έγγξαθν (ύκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κόλνλ απνδεηθηηθό 

ραξαθηήξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. Γηθαίσκα καηαίσζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη αδεκίσο γηα απηήλ: 

Σε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο. 

Σε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Σελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

- Όηαλ ν θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηηο ππφ παξνρή ππεξεζίεο ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο. 

- Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ 

θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχηαη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφλ θαη ηδίσο: 

- εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή 

πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

- εάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη δε δνζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο νη απαηηνχκελεο 

παξαηάζεηο. 

- εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. 

 

A.5. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 25. Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο 

Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή 

χκβαζε.  
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Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε 

δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ Απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Γηαθήξπμε, θαη 

θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ 

θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ 

εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ 

παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο χκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 118/2007 παξαζηαηηθά 

θαη Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 

παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί 

λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 

Δπίζεο επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ 

εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ 

ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

ΑΡΘΡΟ 26. χκβαζε 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θαη εθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

πξνέγθξηζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε χκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο 

επηζπλάπηεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
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Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, β) ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, γ) ηνλ πξνο 

πξνκήζεηα εμνπιηζκφ, δ) ηελ ηηκή, ε) ηνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζη) 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δ) ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο, ε) ηηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο, ζ) Σνλ 

ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ, η) ηνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πξνκήζεηα θαη παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) 

β. Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ νη ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

ΔΓΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 

έξγν (άξζξν 24 παξ. 1 Π.Γ. 118/07) θαη (άξζξν 38 αξ. πξση.43804/EYΘΤ2041/07-09-2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 27. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο – Έλδηθα κέζα 

 

1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο αλάδνρν ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο 

ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, 

επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

2.  Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία [άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη Ν. 3886 (Φ.Δ.Κ. 173 /Α/30-10-10 ) 

«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, 

Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» φπσο 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63 Ν.4055/12 (Α51)], κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ 

ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ .pdf πξνζθνκηδφκελα 

εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ 

Ν.3943/2011 (ΦΔΚ/Α/66/31-3-11) θαη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ» 

ΠΟΛ1163/3-7-13 (ΦΔΚ 1675/β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ 

ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά 

πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη 

εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 

απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ) θαη 

ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.2. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε αλάδνρν ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 

ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ 

νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη 

αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε 

εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο αλάδνρν ζην 

δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) 

εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

2.3. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο αλάδνρνο έιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν 
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θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

2.4. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά 

ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 

118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ 

ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή 

απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ 

ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, 

δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 15.1 θαη 

16.2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ 

(0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)  επξψ. 

Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 

(„„παξάβνια απφ θάζε αηηία‟‟). Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005. 

5.  Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε 

ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλν-

πνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξoζθπγήο 

απνθαζίδεη ηo Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ αξκφδηoπ ζπιιoγηθoχ 

νξγάλνπ. Ζ εv ιφγσ απφθαζε δεv επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε oηαζδήπoηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

6. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 28. Δγγπήζεηο 

Δγγπήζεηο – ηξφπνο έθδνζεο θαη παξερφκελεο θαιχςεηο 

1. Γεληθά 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 

2513/1997 (Α΄ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ 

επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ΜΔΡΟ Γ ηεο 

παξνχζαο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 

4281/2014 θαη ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

2. Δγγχεζε πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε 

έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Σν 

χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο πξνζθνξάο ην 

χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ είδνπο γηα ην νπνίν θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά ρσξίο ην ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 

ιήμε ηεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο πνπ έρεη απνξξηθζεί ε πξνζθνξά ηνπο εληφο 

ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο 

νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο χκβαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί 
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έλδηθν/ελδηθνθαλέο κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο απηψλ ή παξαίηεζεο 

απφ απηά. 

3. Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

3.1 Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο πξν ή ην 

αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, πνπ λα θαιχπηεη πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ 

Σξάπεδα. 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

3.2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε 

ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ 

αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

3.3. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο 

πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη, εάλ ηειηθά ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

3.4. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη: 

«Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φια ηα είδε εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη 

ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζρεδίσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ φπσο έγηλε απνδεθηή θαη φηη ζα 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ 

νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζηε ζρεδίαζε, είηε ζηα πιηθά θαηαζθεπήο 

απηψλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, θαη φηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη ζηε ρξήζε, ιεηηνπξγία 

θαη απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη θαη ζηηο ηδηφηεηεο θαη πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

πξνδηαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε. Δπηπιένλ εγγπάηαη φηη φινο ν εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο θαη ζα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Δίδνπο». 
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3.5. Σέινο, εγγπάηαη αθφκα φηη: 

«Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή ή/θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ βξεζεί φηη θάπνην δελ πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο χκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαη 

δελ είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, κε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ βιάβε ή ζπζηαηηθψλ θαη παξειθφκελσλ ησλ 

Δηδψλ λα γίλεη απφιπηα θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, απηφ ζα 

απνξξίπηεηαη θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη 

νιφθιεξα ηα αθαηάιιεια κέξε απηνχ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο - Παξαιαβήο πνπ, αλ πεξάζεη άπξαθηε, ζα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ε εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ απηφλ ζα εθπέζεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

απνζχλδεζε ηνπ αθαηάιιεινπ κέξνπο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαη γηα θάζε δαπάλε ζρεηηθή 

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ κέξνπο. Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο, ν Αλάδνρνο ζα 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθχπηεη γηα 

απηφ απφ ηηο πην πάλσ βιάβεο». 

3.6. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ηζρχεη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζηελ Σξάπεδα. 

 

 

4. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε. 

4.1. Σν θαη‟ ειάρηζηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο απηφ νξίδεηαη γηα ην θάζε Δίδνο, ζην ΜΔΡΟ Β 

ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαιείηαη «πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο». Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πξνηείλεη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ν Aλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 2% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ ηεο πξνκήζεηαο. Γηα ην πξνηεηλφκελν δηάζηεκα απηφ ν Αλάδνρνο εγγπάηαη ηα 

αθφινπζα, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ρσξίο θακία απνδεκίσζε ή ακνηβή εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

Σελ θαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΜΔΡΟ Β) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Δίδνπο. Ζ εγγχεζε απηή ζα θαιχπηεη φια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Ο ρξφλνο 
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απηφο ζα αξρίδεη απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζε θαηάζηαζε 

πιήξνπο ιεηηνπξγίαο. 

Σν Γ. Ν. Καζηνξηάο δελ ζα επζχλεηαη γηα θακηά βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνεξρφκελε απφ ηε 

ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, 

αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα (φπνπ ππάξρνπλ) θ.ι.π.. 

Ζ εξγαζία γηα ηα σο άλσ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο επηζηήκεο, ηνπ βαζκνχ αθξίβεηαο πνπ απαηηεί ην ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα θαη ηεο ζέζεο ή ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελψ θαη ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη πηζηνπνηεκέλα 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα θάλεη ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, απηέο ζα 

ηηο θάλεη ην Γ. Ν. Καζηνξηάο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα γίλνπλ κε άιιν 

ηξφπν πνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

ε θάζε πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ην 

ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ρσξίο θακία επηβάξπλζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηφζν ην απαηηνχκελν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο, θαη εμνπζηνδφηεζε απφ ην κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη λα δεζκεπηεί φηη ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ χπαξμε θαη πξνζθφκηζε θάζε αληαιιαθηηθνχ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηνλ εμνπιηζκφ, θαηφπηλ 

έγγξαθεο δήηεζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δειψζεη εγγξάθσο κε ξεηή δέζκεπζε ηελ πξνζθεξφκελε απφ απηφλ 

δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δίδνπο πνπ πξνζθέξεη, κε έγγξαθε δήισζε, 

ηελ νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ (ππν)θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ, ψζηε λα αμηνινγεζεί 

ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο. 

4.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηξεηο (3) κήλεο. 

4.3. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

5. Σξφπνο ζχληαμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ηηο εγγπήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα : 

α) Ζ εκεξνκελία έθδνζεο. 

β) Ο εθδφηεο. 

γ) Να απεπζχλνληαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο 

δ) Σα ζηνηρεία ηεο Γηαθήξπμεο ήηνη : 
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- ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο, 

- ε αλαθνξά : Αληηθείκελν Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ …………………..», 

- ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) Ο αξηζκφο ηεο εγγχεζεο. 

ζη) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

δ) Ζ πιήξεο επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο ή αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη 

ε εγγχεζε. 

ε) Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε (γηα ηηο ππφινηπεο εγγπήζεηο πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο) θαη ηα πξνο 

πξνκήζεηα Δίδε. 

ζ) Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Αλ δελ αλαγξάθεηαη, ε εγγχεζε ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ή λα είλαη ανξίζηνπ δηάξθεηαο. 

η) Οη φξνη φηη: 

ηα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηδήζεσο. 

ηβ) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ε κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. 

ηγ) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

ηδ) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα 

γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

ηε) ζηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

Δπί πιένλ, ν εθδφηεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα δειψλεη φηη: «Ζ εγγχεζή καο ζα παξακείλεη 

ζε πιήξε ηζρχ κέρξη λα επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ή κέρξηο φηνπ 

ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα 

παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο.» 

6. Λνηπά ζηνηρεία 

Α. Κάζε κία απφ ηηο σο άλσ εγγπήζεηο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα ζα δίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο. 

Β. ε πεξηπηψζεηο Δλψζεσλ Πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμηψλ, ην άζξνηζκα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
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ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα ηζνχηαη κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη ζα 

θαηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε 

απηήλ. Κάζε κηα απφ ηηο εγγπήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα εθδνζεί επ' νλφκαηη φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

Γ. Οη ηχπνη ησλ εγγπήζεσλ δίδνληαη ζην ΜΔΡΟ Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην νπνίν θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Παξάδνζε - παξαιαβή 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν 

πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο.  

Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζα γίλεη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ θαη βάζεη φζσλ 

νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (Μέξνο Γ΄ ηεο παξνχζαο ). 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 30. Κήξπμε αλαδφρνπ έθπησηνπ – θπξψζεηο 

31.1. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη επηβάιινληαη 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο : 

α. Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο κεξηθά ή νιηθά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

β. Αλάζεζε ηνπ Έξγνπ είηε ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζην 

δηαγσληζκφ, είηε κε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ή θαη ρσξίο δηαγσληζκφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο Τπεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο ηηκήο. 

γ. Πξνζσξηλφο ή δηαξθήο απνθιεηζκφο ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα. 

31.2. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο, γηα θάζε ζεηηθή 

δεκία ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

έγθαηξα ην Έξγν πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε. 

31.3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε χκβαζε φηαλ: 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 
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β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

31.4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε, εθφζνλ ππαλαρσξεί ή δειψλεη 

αδπλακία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή ε Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε 

ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή δελ αληαπνθξίλεηαη κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο ή απηά 

απνξξίπηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία σο κε αληαπνθξηλφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θεξχζζεη 

ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Έθπησζε ηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηή. 

β. Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

γ. Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε επαλαιεπηηθφ 

δηαγσληζκφ ή θαη ρσξίο δηαγσληζκφ αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ θαηαινγηζκφ ζε 

βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο ηηκήο. 

δ. Δθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ιφγσ θαζπζηέξεζεο αληαπφθξηζεο. 

ε. Πξνζσξηλφ ή δηαξθή απνθιεηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31. Σξφπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο 

1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ (ΑΔΠ 305/8, Κσδηθφο έξγνπ ΠΓΔ: 

2014ΔΠ30580006), είλαη εληαγκέλν ζην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο IPA «Διιάδα-Αιβαλία 2007-2013» κε θσδηθφ (MIS 903039). 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Ζ 

πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 

θαη βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή 

ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

2. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηε ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 

θφξνο εηζνδήκαηνο. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4013/15.09.2011 άξζξν 4 παξ. 

3  κε θξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

3. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

4. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα 

παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε 
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ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

5. Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο 

εθπξνζψπνπ (“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα 

κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο 

εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Σν Ννζνθνκείν δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ 

πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο.   

6. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

7. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα 

παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε 

ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 32. Δθρσξήζεηο - κεηαβηβάζεηο 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 

απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Καη‟ εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο 

δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο 

επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ελεκεξψλνληαο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 33. Τπνρξεψζεηο αζθάιηζεο 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα 

ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, 

πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‟ 

επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ‟ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 

παξάιεηςε απηνχ. 
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Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

ΑΡΘΡΟ 34. Δκπηζηεπηηθφηεηα 

1. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο, ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο δελ 

δεζκεχζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο 

ζπλαίλεζε. 

3. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, 

φπσο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη, ελ γέλεη, πάζεο θχζεσο πξνζηεζέληεο ή βνεζνχο 

εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

4. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ„ 

απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψζνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 

δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ‟ απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ 

επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 35. Λνηπέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ 

πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 
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ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 

εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο 

επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο 

χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή 

πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 

απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο 

ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 36. Αλσηέξα βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Πξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 37. Δθαξκνζηέν δίθαην 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή 

ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 

Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
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ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ 

λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 38. Λνηπέο δηαηάμεηο 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ α.α. 

                 Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 

                  Σδηάκαιεο Μάξηνο 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ  

 

1. ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ ΟΡΟΦΖ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΔΛ LED ΓΗΑΣΑΔΧΝ  30Υ120 cm 

 
  

 Φσηηζηηθφ LED νξνθήο ηχπνπ πάλει (ππξήλεο θσηηζκνχ LED ζε πιαθέηα),  εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30Υ120 cm, (κε θσηηδφκελν ην ζχλνιν ηεο θάησ επηθάλεηαο), πιήξεο, 

γηα ζχλδεζε ζηα δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Μέγηζηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 45W (πλνιηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, drivers  θαη LEDs)  

 Σν εχξνο ηεο ηάζεο εηζφδνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε δίθηπν 220 - 240 V AC 

 Διάρηζηε απφδνζε ησλ LEDs, ίζε κε 120 lm/W θαη 4.650 lm ζπλνιηθά. Ζ απφδνζε 

αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ησλ LEDs θαη φρη ζηε ηειηθή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Ζ 

απφδνζε LEDs ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί απφ data sheet ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 Σν CRI είλαη ≥80. 

 Σν CCT λα είλαη 4.000 - 4.500Κ 

 Ζ δηάξθεηα δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο. 

 Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην κέηαιιν πςειήο 

αληνρήο, ή αηζάιη γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ή αλνδησκέλν πεξίβιεκα αινπκηλίνπ, ην νπνίν λα θέξεη 

εηδηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

 Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα (Lens) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ OPAL αθξπιηθφ πιηθφ 

(PMMA), επηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο δηάρπζεο θσηφο έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ νη δέζκεο θσηφο πνπ εθπέκπνληαη αλά θσηνδίνδν (LED) λα δηαρένληαη 

νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο έηζη ψζηε ην κάηη ηνπ παξαηεξεηή λα κελ 

ελνριείηαη απφ ηηο κεκνλσκέλεο θσηεηλέο δέζκεο 

 Σν θσηηζηηθφ λα θαιχπηεηαη απφ 5 ρξφληα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 Οη δίνδνη LED πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ιακπηήξαο λα θέξνπλ βεβαίσζε εξγαζηεξίνπ θαηά ην 

πξφηππν LM80.  

 Σν θσηηζηηθφ λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο RoHS θαη CE (θαηά 

EMC 2004/108/ΔC θαη LVD 2006/95/EC). 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα 

θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008  

 Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη πιήξεο γηα εγθαηάζηαζε ζε δίθηπν 220 - 240 V AC 

  Σα Prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

πξέπεη λα είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

 

 

2. ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ ΦΔΤΓΟΡΟΦΖ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΔΛ LED ΓΗΑΣΑΔΧΝ  30Υ120 cm 
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 Φσηηζηηθφ LED ςεπδνξνθήο ηχπνπ πάλει (ππξήλεο θσηηζκνχ LED ζε πιαθέηα), 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30Υ120 cm, (κε θσηηδφκελν ην ζχλνιν ηεο θάησ 

επηθάλεηαο), πιήξεο, γηα ζχλδεζε ζηα δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Μέγηζηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 45W (πλνιηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, drivers  θαη LEDs)  

 Σν εχξνο ηεο ηάζεο εηζφδνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε δίθηπν 220 - 240 V AC 

 Διάρηζηε απφδνζε ησλ LEDs, ίζε κε 120 lm/W θαη 4.650 lm ζπλνιηθά. Ζ απφδνζε 

αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ησλ LEDs θαη φρη ζηε ηειηθή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Ζ 

απφδνζε LEDs ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί απφ data sheet ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 Σν CRI είλαη ≥80. 

 Σν CCT λα είλαη 4.000 - 4.500Κ 

 Ζ δηάξθεηα δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο. 

 Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην κέηαιιν πςειήο 

αληνρήο, ή αηζάιη γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ή αλνδησκέλν πεξίβιεκα αινπκηλίνπ, ην νπνίν λα θέξεη 

εηδηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

 Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα (Lens) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ OPAL αθξπιηθφ πιηθφ 

(PMMA), επηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο δηάρπζεο θσηφο έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ νη δέζκεο θσηφο πνπ εθπέκπνληαη αλά θσηνδίνδν (LED) λα δηαρένληαη 

νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο έηζη ψζηε ην κάηη ηνπ παξαηεξεηή λα κελ 

ελνριείηαη απφ ηηο κεκνλσκέλεο θσηεηλέο δέζκεο 

 Σν θσηηζηηθφ λα θαιχπηεηαη απφ 5 ρξφληα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 Οη δίνδνη LED πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ιακπηήξαο λα θέξνπλ βεβαίσζε εξγαζηεξίνπ θαηά ην 

πξφηππν LM80.  

 Σν θσηηζηηθφ λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο RoHS θαη CE (θαηά 

EMC 2004/108/ΔC θαη LVD 2006/95/EC). 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα 

θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008  

 Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη πιήξεο γηα εγθαηάζηαζε ζε δίθηπν 230 V. 

 Σα Prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

πξέπεη λα είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 
 

 

 

2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Θα εγθαηαζηαζνχλ ζην θηίξην ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην θηίξην ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε αζχξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη νξζή ρξήζε ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ξεχκα, ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο θαη ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο CΟ2 ζην 

πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζα είλαη πιήξε θαη ζε 

ιεηηνπξγία θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ led, ψζηε λα 

ππάξρεη θαηαγξαθή θαη ζχγθξηζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  
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Δμνπιηζκφο & Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο θσηεηλφηεηαο θαη παξνπζίαο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλφηεηαο 

ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη κε αζχξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θπθισκάησλ 

ηζρχνο, φπσο Ζ/Τ, ςχθηεο λεξνχ θαη θσηνηππηθά. Θα ππάξρνπλ κεηαγσγνί δηαζχλδεζεο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνχλ ηα απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηχνπ Ethernet κε θνξκφ νπηηθψλ ηλψλ, ψζηε ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά 

απφ ην ινγηζκηθφ. 

 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα: 

1. Αζχξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ελζσκαησκέλν 

chip. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 16A θαη ηνπιάρηζηνλ 3,6 ΚWh. Πξφθεηηαη γηα εμάξηεκα πνπ ζα 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αζθάιεηεο ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα ή ζε ηξνθνδνζίεο νη νπνίεο δελ 

θαηαιήγνπλ ζε πξίδα ζνχθν.  

2. Μεηαηξνπείο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνχλ ηα 

απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ Ethernet δηθηχνπ, ψζηε ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη 

θεληξηθά απφ ην ινγηζκηθφ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

απνκαθξπζκέλα απφ ην δίθηπν κέηξεζεο θαη ειέγρνπ (π.ρ. εγθαηάζηαζε δηθηχνπ ζην ηζφγεην θαη 

ινγηζκηθφ ζηνλ φξνθν ή ζε άιιν θηίξην ή ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή).  

3. Αζχξκαηνη δηαθφπηεο πνπ ειέγρνπλ έλα εμάξηεκα ή/θαη κία νκάδα εμαξηεκάησλ, πνπ 

νξίδεηαη απφ ην ινγηζκηθφ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρεηαη ρεηξνθίλεηα ην άλνηγκα/θιείζηκν ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηεο νκάδαο απηήο. 

4. Αζχξκαηνο αηζζεηήξαο θίλεζεο θαη θσηεηλφηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρψξνπο.  

5. Αζχξκαηνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρψξνπο. Δπίζεο, ζα πξνζθέξεη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

επηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ πξνζθέξνληαο έηζη ζηνηρεία γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ. 

6. To ινγηζκηθφ, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο: 

1. Παξαθνινχζεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηεο, θφζηνο θαη εθπνκπέο CO2 ζε επίπεδν 

ζπζθεπψλ, νκάδα ζπζθεπψλ, ρψξσλ, νξφθσλ θηηξίσλ θιπ.  

2. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ είηε ζηηγκηαία είηε πξνγξακκαηηζκέλα.  

3. Παξαθνινχζεζε Θεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο θάζε ρψξνπ θαη δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ π.ρ. θιηκαηηζηηθψλ.  

4. Παξαθνινχζεζε θίλεζεο θαη θσηεηλφηεηαο, κε απψηεξν ζθνπφ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο φηαλ δελ απαηηείηαη.  

5. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο πνιιαπιψλ δηθηχσλ (θηίξηα, νξφθνπο θιπ.)  

6. Γηαζχλδεζε κεηξεηψλ ηχπνπ Modbus, θιπ.  

7. Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο γηα ην άλνηγκα θάπνησλ ζπζθεπψλ  

8. Παξνπζίαζε ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ θαηαλάισζεο ζε ηζηνζειίδεο  

ην ζχλνιν ηνπ, ηνπ ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα νθείιεη : 

1. Να είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ηφζν ιεηηνπξγηθή θαη 

εχθνιε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ πιένλ απιφ ρξήζηε Ζ/Τ θαη ε 

παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ψξεο, 
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2. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δψζεη ηελ εηθφλα θαηαλάισζεο αθφκε θαη ζε επίπεδν πξίδαο ή 

ζέζεο εξγαζίαο. Σα ζηνηρεία απηά νπζηαζηηθά ζα πξέπεη απαληνχλ ζην πσο, πνπ θαη γηαηί 

θαηαλαιψλεηαη ε ελέξγεηα θαη λα βνεζνχλ ζεκαληηθά ζην λα απνθαζηζηεί ε ζηξαηεγηθή θαη ε 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο. 

3. Να έρεη εχθνιε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κε επηπιένλ αζχξκαηνπο κεηξεηέο, ε κεηαθνξά ησλ 

ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα αζθαιή ηξφπν (AES 128 bit encryption) θαη ηα 

δεδνκέλα απηά λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα ππφινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. Κάζε ζπζθεπή πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζην ζχζηεκα λα δηαζέηεη κνλαδηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία λα επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ άδεηα ρξήζεο. Σν ζχζηεκα ζε δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη κέζα απφ Virtual Lan θαη κέζα απφ tunneling πξσηφθνιια (SSH), ψζηε λα 

απνθεπρζεί ην broadcast θαηά ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθφ 

(~25kb/ψξα), 

4. Σν ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά πξφηππα θαη πξσηφθνιια ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, 

κέζσ ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν ζχζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

νινθιεξσζεί κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιψλ κεζφδσλ (φπσο πρ. XML, Web Services θηι), κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή εξγαιεία data mining θαη business 

intelligence. 

Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν παξαθάησ εμνπιηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ πξάμε έληαμεο ηνπ έξγνπ: 

           Σφπνο 

 

Δίδνο 

Κηίξην 

Γηνίθεζεο 

Κηίξην 

Ννζνθνκείνπ 

 χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο   

 2.1. Έμππλνη αζχξκαηνη κεηξεηέο ελέξγεηαο 95 75 

2.2. Μεηαγσγείο δηαζχλδεζεο LAN/WAN  3 2 

2.3 Αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλφηεηαο 4 2 

2.4 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 4 2 

2.5 Γηαθφπηεο ειέγρνπ 4 2 

2.6 Λνγηζκηθφ Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  1 1 
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ΜΔΡΟ Γ: ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

1.1. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ησλ εηδψλ (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, σο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία.  

1.2. Όια ηα είδε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα 

ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1.3.  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε 

δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

1.4. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην 

νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1.5. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

1.6 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS).  

1.7      Ο πξνκεζεπηήο ηνπ είδνπο 1 «ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ ΟΡΟΦΖ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΔΛ LED 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ  30Υ120 cm », ζα παξαρσξήζεη ηελ ρξήζε ησλ παξαθάησ δξαπάλσλ θαη 

ησλ κηθξνχιηθσλ, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Κξνπζηηθφ πεξηζηξνθηθφ δξάπαλν 1100 w, κε ηαρχηεηεο, κε ηαρπηζφθ  γηα ηξππάλη sds, κε 

ζήκαλζε CE. 

Δπαλαθνξηηδφκελν δξαπαλνθαηζάβηδν, κε ηαρχηεηεο κε ηζνθ ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ, κε 

ξχζκηζε ξνπήο πεξηζηξνθήο, κε αληηζηξνθέα θνξάο πεξηζηξνθήο, κε κπαηαξία ηνπιάρηζηνλ 

2 ΑΖ, κε θνξηηζηή, λα έρεη ζεη κε ηνπιάρηζηνλ 20 κχηεο θαη πξνέθηαζε, κε ζήκαλζε CE. 

Σξππάλη sds 7Υ10 mm, 3 ηεκάρηα. 

Upat  7Υ35 mm, 1000 ηεκάρηα. 

Ννβνπαλφβηδεο 5Υ40 mm, 1000 ηεκάρηα. 

2. Πιεξφηεηα ζηνηρείσλ πξνζθνξάο 

Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ψζηε λα παξέρεηαη 

ε επρέξεηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε 
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κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ 

απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο ππνδνκήο γηα ηελ 

απνζήθεπζε – πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. Σερληθή πξνζθνξά 

α. Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ, ζα πξέπεη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο 

ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ηελ πιεξφηεηα, ησλ βεβαηψζεσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

β. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε 1) πιήξε αλαιπηηθή "ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ", 2) πιήξε "Πίλαθα πκκφξθσζεο", ζηνλ νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην 

πξνζθεξφκελν είδνο ζε αληηζηνηρία κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο 

θαη φπνπ ζα ηεξείηαη –θαηά ην δπλαηφλ- ε ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε κε απηέο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

θαη 3) επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα 

επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε 

επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ 

αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο 

ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus 

ζα απνθιείνληαη. 

γ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ηνπο ή ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

θ.ι.π. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο 

γηα ηεθκεξίσζε, ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

δ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο 

θαθέινπο – ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην. 

ε. Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλνο ν 

πίλαθαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. Ο ζπγθεθξηκέλνο Πίλαθαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί (ειεθηξνληθά & εληχπσο). 
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ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΥΧΡΗ ΣΗΜΔ) 

Δίδνο ΣΔΜ. ΣΗΜΖ/ 

ΣΔΜ. 

ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

Φ.Π.Α 

      

      

      

      

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Παξαιαβή – Παξάδνζε πξνκήζεηαο 

Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα βξεη ην κεηαθνξηθφ κέζν θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ 

θφξησζε, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζήο ηνπο. ηε 

κεηαθνξά εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη νη ζπκθσλίεο ησλ Κσδηθνπνηεκέλσλ Ρεηξψλ Μεηαθνξάο. 

Δθφζνλ ην κεηαθνξηθφ κέζνλ είλαη πινίν, απηφ ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ησλ 

Classification Clauses. 

Ο πξνκεζεπηήο ακέζσο κεηά ηε θφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία, θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηε θφξησζε θαη ηε κεηαθνξά (άξζξν 30 

ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φκνηα κε απηή ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηαθεξφκελσλ 

εηδψλ, απφ ηπρφλ δεκηέο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. Σα ζρεηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ 

επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη 

παξαθάησ ελδείμεηο : 

ηνηρεία πξνκεζεπηή 

Αξηζκφο ζχκβαζεο 

Δίδνο θαη πνζφηεηα 

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ ησλ εηδψλ ζηελ Διιάδα ππέρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ εηζαγσγήο. 

Παξάδνζε. 
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Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη o πξνβιεπφκελνο απφ ηελ δηαθήξπμε γηα ην 

θάζε είδνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο - 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ.  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο- παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη 

ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο-παξάδνζεο, 

δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο (άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

Γηα ηε κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απαηηείηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δλδηάκεζεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (ΔΓΑ) ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο-εθθφξησζεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δάλ 

ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ζα εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 θπξψζεηο. 

Χο ηφπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο νξίδεηαη ην Γ.Ν. Καζηνξηάο.  

Ζ Παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε 

λνκνζεζία. 

Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε χκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ειεγρζνχλ κε ηα απαηηνχκελα 

εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ.  

Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν Δίδνο θαη ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηαδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα είδνο ην 

νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Σπρφλ βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο νθείιεη κε δηθά 

ηνπ έμνδα λα ηηο απνθαηαζηήζεη άκεζα εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηπρφλ βιαβψλ αθνινπζεί εθ λένπ δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο δηάξθεηαο κέρξη επηά (7) εκεξψλ ζηελ 

θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο-Παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί, 

θαη ζα εθδφζεη Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο κε ηελ παξαιαβή ησλ 

εηδψλ, κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 27 θαη 28 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 

Π1/2489/22-8- 1995 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ (Β΄ 764) θαη ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 
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Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηεο σο άλσ επηηξνπήο ζα γίλεη απφ ην Γ. Ν. Καζηνξηάο, εθαξκφδνληαο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 (Α΄226). 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

1. Ζ ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

2. Ο Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη κφλν κία θνξά ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζε 

μερσξηζηή γξακκή.  

3. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Ζ 

επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 

4. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 

αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ηεο ηηκήο.  

5. ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο απηψλ θαη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πνπ 

πξνζθέξεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο θαηαγξάθηεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3846/2010 ηελ 

δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ φισλ ησλ εηδψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3580/2007 κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.. 

8. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, 

απνξξίπηνληαη, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, σο αζχκθνξεο, νπφηε κπνξεί λα πξνηείλεηαη 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή επαλάιεςή ηνπ. 

 

9. Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλνο ν 

πίλαθαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηηκέο. Ο ζπγθεθξηκέλνο Πίλαθαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί (ειεθηξνληθά & εληχπσο). 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΜΔ ΣΗΜΔ) 
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Δίδνο ΣΔΜ. ΣΗΜΖ/ 

ΣΔΜ. 

ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

Φ.Π.Α 
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ΑΡΘΡΟ 5. Πίλαθαο πκκφξθσζεο 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

   ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1)      

2)      

3)     

 

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, 

ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη 

ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή 

έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ 

πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη 

ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο. Στην αρτή της 

ενότητας καταγράφεται αναλστικός πίνακας των περιετόμενων της. 

4. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). 

Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη 

ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



 
 

83 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ  ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

α/α Πεξηγξαθή Πξνδηαγξαθψλ Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

ΜΔΣΡΖΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

1.  Καηαζθεπαζηήο / κνληέιν ΝΑΗ   

2.  Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηε 

ζηηγκηαία θαηαλάισζε (ζε Watt) 

ειεθηξηθήο ηζρχνο ηνπ εμνπιηζκφ 

πνπ ζα παξαθνινπζείηαη πνπ ζα 

νξίζεη ν θνξέαο 

ΝΑΗ   

3.  Οη κεηξεηέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

ΝΑΗ   

4.  Ο θάζε κεηξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

ηνπιάρηζηνλ 16Αmp θαη 

ηνπιάρηζηνλ 3,6ΚW 

ΝΑΗ   

5.  Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κεηξεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αζχξκαηε ρακειήο ηζρχνο 

ΝΑΗ   

6.  Γπλαηφηεηα 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηψλ 

NAI   

7.  ε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξεηή, λα 

ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Να 

πεξηγξαθεί ν ηξφπνο πνπ 

επηηπγράλεηαη  

ΝΑΗ   

8.  Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θαη απφ ηεο 

κεηξεηέο κέζσ δηθηχσλ 

LAN/WAN 

ΝΑΗ   

9.  Αζχξκαηνο πνκπφο κε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην ινγηζκηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ   

10.  Αζχξκαηνο δηαθφπηεο πνπ ειέγρεη 

έλα κεηξεηή ή/θαη κία  νκάδα 

εμαξηεκάησλ. 

ΝΑΗ   
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11.  Ύπαξμε Gateway γηα ηελ 

ελνπνίεζε απνκαθξπζκέλσλ 

δηθηχσλ κέζσ Ethernet θαη 

εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο θεληξηθήο 

δηαρείξηζεο 

ΝΑΗ   

12.  Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δπλαηφηεηα λα ειέγρνληαη απφ ην 

ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ.  

ΝΑΗ   

 

α/α Πεξηγξαθή Πξνδηαγξαθψλ Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

13.  Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη ηα αθφινπζα 

ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθά: 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 Windows 7 

 Windows ηξέρνληα 

ΝΑΗ   

14.  Θα πξέπεη λα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ 

ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

είλαη ηφζν ιεηηνπξγηθή θαη εχθνιε 

πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

απφ ηνλ πιένλ απιφ ρξήζηε Ζ/Τ 

θαη ε παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί 

λα νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ψξεο 

NAI   

15.  Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο κέζσ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ 

ΝΑΗ   

16.  Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

ειεθηξηθήο ζπζθεπήο (άλνηγκα – 

θιείζηκν) 

ΝΑΗ   

17.  Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

πνιιαπιψλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

ΝΑΗ   

18.  Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο 

ηξηθαζηθψλ θεληξηθψλ κεηξεηψλ 

θηηξίσλ θαη ππνκεηξεηψλ 

ΝΑΗ   

19.  Να ππάξρεη δπλαηφηεηα έληαμεο 

αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο θίλεζεο. 

ΝΑΗ   
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20.  Να ππάξρεη δπλαηφηεηα έληαμεο 

αηζζεηήξσλ θσηεηλφηεηαο. 

ΝΑΗ   

21.  Γπλαηφηεηα έληαμεο αηζζεηήξσλ 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο 

πγξαζίαο 

ΝΑΗ   

22.  Γπλαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα 

παξαθνινπζεί Θεξκνθξαζία θαη 

ζρεηηθή πγξαζία ρψξνπ θαη 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ θιηκαηηζηηθψλ 

θιπ βάζεη θιηκαηηθψλ απαηηήζεσλ. 

ΝΑΗ   

23.  Γπλαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα 

παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε 

πιεζπζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ λα 

κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

φηαλ δελ απαηηείηαη. 

ΝΑΗ   

24.  Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ 

κε επηπιένλ αζχξκαηνπο κεηξεηέο, 

κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ 

δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα 

αζθαιή ηξφπν (AES 128 bit 

encryption) θαη ηα δεδνκέλα απηά 

λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα 

ππφινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. 

Κάζε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζην ζχζηεκα λα δηαζέηεη κνλαδηθφ 

MAC address, ην νπνίν λα 

επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα ρξήζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κφλν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ 

άδεηα ρξήζεο. Σν ζχζηεκα ζε 

δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη κέζα απφ Virtual 

LAN θαη κέζα απφ tunneling 

πξσηφθνιια (SSH), ψζηε λα 

απνθεπρζεί ην broadcast θαηά ηελ 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηηο 

ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθφ 

(~25kb/ψξα). 

ΝΑΗ   

25.  Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο 

πνιιαπιψλ δηθηχσλ (θηίξηα, 

νξφθνπο θιπ.)  

ΝΑΗ   
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26.  Γπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί 

αλνηρηά πξφηππα θαη πξσηφθνιια 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, κέζσ 

ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Σν ζχζηεκα λα έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζεί 

κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιψλ 

κεζφδσλ (φπσο πρ. XML, Web 

Services θηι), κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ή εξγαιεία data mining θαη 

business intelligence. 

ΝΑΗ   

27.  Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο φηαλ 

θάπνηα ειεθηξηθή ζπζθεπή 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο 

θαη λα θιείλεη απηφκαηα ηε 

ζπζθεπή 

ΝΑΗ   

28.  Να πεξηγξαθεί ν ηξφπνο πνπ 

κπνξεί λα επαλαθέξεη ζε 

ιεηηνπξγία ηνπο κεηξεηέο ρσξίο ηε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ. 

ΝΑΗ   

29.  Γπλαηφηεηα απ‟ επζείαο ειέγρνπ 

ησλ ζπζθεπψλ κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ  

ΝΑΗ   

30.  Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο 

δπλαηφηεηεο: 

 Οξηζκφο είδνπο εμνπιηζκφ 

πνπ ζα ειέγρεηαη (θσηηζκφο, ζέζε 

εξγαζίαο, θιηκαηηζηηθή κνλάδα 

θιπ) 

 Έληαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην, φξνθν, ρψξν 

θιπ) 

ΝΑΗ   

31.  Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζσ Web 

ΝΑΗ   

32.  Γπλαηφηεηα ειέγρνπ κέζσ Web ΝΑΗ   

33.  Γπλαηφηεηα ειέγρνπ κέζσ Smart 

Phone 

ΝΑΗ   

34.  Να ππάξρεη δπλαηφηεηα 

απεηθφληζεο - νπηηθήο εηδνπνίεζεο 

ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζπζθεπή 

βγεη εθηφο ειέγρνπ ή εθηφο 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο. 

ΝΑΗ   
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35.  Γπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ειέγρνπ 

θξίζηκσλ ειεθηξηθψλ. Να ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα εμαηξνχληαη νη 

θξίζηκεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απφ 

ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνληαη κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  

ΝΑΗ   

36.  Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθφξσλ 

ηηκνινγηαθψλ ρξεψζεσλ θαη 

παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ΝΑΗ   

37.  Γπλαηφηεηα λα εηζάγεηαη θηιηθή 

νλνκαζία απφ ηνλ ρξήζηε γηα θάζε 

είδνπο εμνπιηζκνχ  

ΝΑΗ   

38.  Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη 

επηινγή γιψζζαο (Διιεληθά,  

Αγγιηθά ππνρξεσηηθά) 

ΝΑΗ   

39.  Γπλαηφηεηα απηφκαηεο 

δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (backup) ησλ 

ξπζκίζεσλ θαη κεηξήζεσλ. Δπίζεο 

λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

ρεηξνθίλεηα. 

ΝΑΗ   

40.  Γπλαηφηεηα άκεζεο αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ απφ αληίγξαθα 

αζθαιείαο 

ΝΑΗ   

41.  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο θφζηνπο 

θαηαλάισζεο ζε επξψ ή/θαη άιιν 

λφκηζκα. 

ΝΑΗ   

42.  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ηζηνξηθψλ 

αλαθνξψλ γηα ηελ θαηαλάισζε, 

θφζηνο, εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ζε ζπζθεπέο ή νκάδεο 

ζπζθεπψλ πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη. 

Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ 

πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη, αλά ψξα, 

εκέξα, εβδνκάδα, κήλα, έηε. 

ΝΑΗ   

43.  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ζε 

θηιά/KWh). 

ΝΑΗ   

44.  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο δεδνκέλσλ 

θαηαλάισζεο, θφζηνπο θαη 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

ΝΑΗ   

45.  Γπλαηφηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ΝΑΗ   
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46.  Αζθάιεηα δεδνκέλσλ κέζσ 

θξππηνγξάθεζεο. Να πεξηγξαθεί. 

ΝΑΗ   

47.  Γπλαηφηεηα εχθνιεο πξνζζήθεο 

ζπζθεπήο ρσξίο αιιαγή ζηελ 

αξρηθή δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Να πεξηγξαθεί. 

ΝΑΗ   

48.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα απαηηεί 

ειάρηζην bandwidth θαηά ηελ 

δηθηπαθή ηνπ εγθαηάζηαζε θαη λα 

κελ παξεκβάιιεηαη κε άιια δίθηπα 

δεδνκέλσλ. Να πεξηγξαθεί ν 

ηξφπνο. 

ΝΑΗ   

49.  Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

ελδέρεηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν παξνπζίαζε ηεο 

ιχζεο ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία. 

ΝΑΗ   
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ΜΔΡΟ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:_______________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

 

Πξνο: ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο    

 Ζκεξνκελία:____________ 

         ΔΤΡΧ:_________________ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ‟ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΧ. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδόο 

……. αξηζκόο … ΣΚ………..,] 

[ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Δηαηξηώλ 

α)…….….... νδόο............................. αξηζκόο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδόο............................. αξηζκόο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδόο............................. αξηζκόο.................ΣΚ……………… 

κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο,] 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κε α/α………. 

……………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ 

ιόγω Δηαηξίαο] ή [ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Δηαηξηώλ ηεο Έλωζεο ή 
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Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ 

κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο] 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείωζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 

Πξνζθνξάο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κελώλ). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

εκείωζε γηα ηελ Σξάπεδα: 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλνςίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπεηηθψλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:_______________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

Πξνο: ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  

                                                                   Ζκεξνκελία:____________ 

         ΔΤΡΧ:_________________ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ‟ ΑΡΗΘΜΟΝ .... 

ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ 

 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο 

…………… Οδόο …………. Αξηζκόο….Σ.Κ. ……] ή 

[ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηωλ Δηαηξηώλ 

α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο], 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν «…………….» θαη 

…………… ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείωζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο). 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

εκείωζε γηα ηελ Σξάπεδα: 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλνςίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπεηηθψλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:_______________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

 

Πξνο: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο    Ζκεξνκελία:____________ 

         ΔΤΡΧ:_________________ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΘΔΝΣΧΝ  ΜΔ ΣΖΝ  ΤΠ‟ 

ΑΡΗΘΜ…………... ΤΜΒΑΖ, ΔΗΓΧΝ,  ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο 

…………… Οδόο …………. Αξηζκόο….Σ.Κ. ……] ή 

[ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηωλ Δηαηξηώλ 

α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο], 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαδνζέλησλ ηεο 

ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηελ πξνκήζεηα 

«…………….» (αξ. Γηαθήξπμεο ………..) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

…………………………………… θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπκβαηηθήο πξν 

Φ.Π.Α. αμίαο εθ ……………….. ΔΤΡΧ απηήο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



 
 

94 

 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείωζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ήηνη δύν (2) έηε θαη ηξεηο (3) κήλεο). 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

εκείωζε γηα ηελ Σξάπεδα: 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλνςίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπεηηθψλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



 
 

95 

 

ΜΔΡΟ Δ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

Μαπξησηίζζεο, 52 100 Καζηνξηά 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Αξηζκόο:  

Πνζό (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.): 
 

Πξνκεζεπηήο:  

Είδνο:  

Είδνο-Πνζόηεηα  

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελφο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ Μαπξησηίζζεο, 52100 Καζηνξηά, θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ 

θ…………………………………………………………………………….     , θαη ε νπνία ζην 

εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή» 

θαη αθεηέξνπ 
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Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ …………………….. *, έρεη 

αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ................., ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ θ. …………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη 

ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο», 

 

Λακβάλνληαο ππφςε : 

1) Σελ ππ. αξηζκ. ………… δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

……………………………………………..». 

2)Ζ αξηζκ. ………./……………. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή   ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί νξηζκνχ 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3) Σελ απφ …………….. θαη κε αξηζκ. Πξση. .........../……/…………… πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, 

πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 

4) Σελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν. 

5) Ζ αξηζκ. ………./……………. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί νξηζκνχ 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο . 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΗΜΟΗ 

Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. 

Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
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Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ 

ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Έξγν: Ζ αξηζ. ……………… δηαθήξπμε πνπ αθνξά ζηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ 

πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ & Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Καζηνξηάο. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ (ΑΔΠ 305/8, Κσδηθφο έξγνπ ΠΓΔ: 2014ΔΠ30580006), 

είλαη εληαγκέλν ζην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο IPA «Διιάδα-

Αιβαλία 2007-2013» κε θσδηθφ (MIS 903039). 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη …………………….., κε 

βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηελ παξαιαβή απηήο. 

Παξαδνηέα- Πξνζεζκίεο: Ζ πξνκήζεηα θαη νη ηπρφλ ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Σα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε εκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη 

απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. 

Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε 

πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

Πξνζθνξά: ε απφ …………………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

πκβαηηθά ηεχρε: Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, 

θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α) ηε χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 

Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο 

πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη 

ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα: 

ΠΗΝΑΚΑ  ΔΗΓΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

A/A 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΦΟΡΔΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ Δ 

ΔΤΡΧ 

1.      

2.      

 
ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

  
  

 
ΤΝΟΛΟ (ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ 

ΦΠΑ) 
  

 

 (ζηε ζύκβαζε ζα πεξηιακβάλνληαη από ηα δεηνύκελα είδε, εθείλα ζηα νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο 

ν πξνκεζεπηήο, ζύκθωλα κε ηελ θαηαθπξωηηθή απόθαζε) 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

ηεο απφ     /   -    -2016 δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απφ ............ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο Πξνκεζεχηξηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. ………  Γηαθήξπμεο , πνπ 

επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



 
 

99 

 

ΑΡΘΡΟ  4. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ   

Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 2 θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο 

φξνπο ηεο αξηζκ. …….. Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα 

επηβιεζνχλ ζηνλ Πξνκεζεπηή θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην Ννζνθνκείν νξίδεηαη ζε ……………εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. Μεηά απφ παξέιεπζε 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηάξθεηαο ελφο (1) κελφο, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

φινη νη απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε δηαπίζησζε 

ηεο θαιήο ηνπ θαηάζηαζεο, ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

1) Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ  

Ννζνθνκείνπ θαη ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδψζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

απνιχησο θαηάιιεινο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

2) Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3) Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη 

απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ, απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

4) Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ο 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

5) Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ήζειε δεηήζεη 

ν θνξέαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 
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6) Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζην δειηία απνζηνιήο θαη ην ηηκνιφγην πψιεζεο ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο.  

7) Γηα ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε παξάδνζε ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

πιήξεο ζεηξά ηεπρψλ κε νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (Operation and service 

manual) ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα.  

Καηά ηα ινηπά, γηα ηνλ ηφπν, ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο – παξαιαβήο ηζρχνπλ νη φξνη 

ηεο αξηζ.  ……………..  Γηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ –ΔΚΠΣΧΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά 

ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηνλ εμνπιηζκφ ή δελ 

επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηφλ κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε 

δηνίθεζε ηνπ θνξέα (Γ.Ν.Κ.) νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ν εμνπιηζκφο δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε 

κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε απνξξηθζέληνο 

εμνπιηζκνχ γίλεηαη δεθηή. 

 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα (Γ.Ν. Καζηνξηάο) νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε.   

β) Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ 

είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 
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θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί λέα αλάζεζε 

ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία 

θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε 

ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε πξνκήζεηαο ζε βάξνο έθπησηνπ πξνκεζεπηή γίλεη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, 

απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε 

βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, 

ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε 

παξαδνηένπ, πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία 

απνδεθηά ζηε ζχκβαζε. 

 Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 

118/07). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή 

παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή 

ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή 

έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδείμεη 

φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαιήο εθηέιεζεο ή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζε 

απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε 
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δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 

 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o 

ρνξεγεηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ………………….. επξψ θαη ……………….. ιεπηψλ (……………,.. €), πιένλ ΦΠΑ 

……….% ……………………. επξψ θαη …………….. ιεπηψλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά 

……………………. επξψ θαη …………. ιεπηψλ (……………..,…€). ην ηίκεκα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη ζπληειεζηεί ε 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ 

πηζηψζεσλ απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) 

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη κέρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο γ) ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε ζηελ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ : 

α) Σηκνινγίνπ πψιεζεο  

β) Απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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γ) Πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ππνγεγξακκέλν απφ ηελ 

εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

 Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 θφξνο 

εηζνδήκαηνο. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4013/15.09.2011 άξζξν 4 παξ. 3 , κε 

θξάηεζε 0,10% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο 

ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο 

εθπξνζψπνπ (“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα 

κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο 

εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Σν Ννζνθνκείν  δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ 

πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο.   

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ (άξζξν 35 παξ. 1
α
 Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη 

δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο 

πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο 

ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνχ, ν ρξφλνο πιεξσκήο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 
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πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο 

ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ - ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ-

ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε 

αξηζκφ …………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ 

…………………….. επξψ (………………. €) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο 

ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο πέληε (5) κελψλ, ε νπνία έρεη 

ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο αξηζκ. ……. Γηαθήξπμεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο.  

  

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, λα θαηαζέζεη άιιε 

εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, πνζνχ ίζνπ κε ην 2% ηεο 

ζπκβαηηθήο ηνπ αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ είδνπο, πιένλ ηξεηο (3) κήλεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Ννζνθνκείν γηα ηα νπνίν πξννξίδεηαη ν 

αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

16PROC004797166 2016-07-18

ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΥ-ΙΕ5



 
 

105 

 

2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά 

πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

4. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο 

εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο. 

5. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή 

απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία 

εθηειείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζεί ή ζα παξάζρεη νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

6. Ο Αλάδνρνο νξίδεη εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη‟ 

εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα νξηζηεί θαη αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή 

πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ή /θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ αλαθέξεηαη γξαπηά ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή έγθξηζε απηήο. 

Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη κεηαμχ άιισλ 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε θαη λα 

δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, 

ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ, ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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7. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη 

επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γη‟ απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

9. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε Γηαθήξπμε. 

Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ 

ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

10. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε Γηαθήξπμε. 

Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ 

ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

11. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ηνπ πξνκεζεπηή, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε 

δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη 

λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο 

επηρείξεζεο θ.ιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο 

χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

12. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 

εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη 

απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηεη 
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ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

χκβαζε. 

13. Δθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη ζρεηηθά φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ 

γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε ε Αλάδνρνο Έλσζε /Κνηλνπξαμία νθείιεη λα 

πξνηείλεη αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Ζ πξφηαζε ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ν αληηθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηελ ελ γέλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ηελ 

αληηθαηάζηαζε απηή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξφηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθαηαζηάηε δελ 

γίλεη απνδεθηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηελ Αλάδνρν Έλσζε 

/Κνηλνπξαμία έθπησηε. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο Γηνηθήζεηο ηεο 3
εο

 Τ.ΠΔ. (Μαθεδνλίαο) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην 

νπνίν πξννξίδεηαη ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο, ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη 

λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 

εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

ΔΓΑ.(άξζξν 24 παξ. 1 ΠΓ118/07) θαη (άξζξν 38 αξ. πξση.43804/EYΘΤ2041/07-09-2009) 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ν εμνπιηζκφο, γίλεη ε 

απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ζ αξηζ. …./2016 δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ‟ αξηζ. πξση……….  θαηαηεζείζα 

πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε.  

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ. …./2016 

δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995, 

Ν. 2955/2001, Ν. 2198/1994, Π.Γ. 20/2007 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ 

απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 
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Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 

ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, έλα (1) έιαβε ν 

Αλάδνρνο θαη δχν (2) ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

 Γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο                    Γηα ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 
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